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42/2016. (XII. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti
oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.)
Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során
felszámítható díj legmagasabb összegéről
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi
lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás
engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 17)

2299

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára
az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői
jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók
Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért
fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K17)
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 17) rádió- vagy televízió-műsorok
egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy
televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők
("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének
egyéb feltételeiről
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött,
illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai
jogdíjakról (M17)
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján,
vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért
fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 17)

2338

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi
és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról
és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége
Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi
célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos
jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz17)

2345

·

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel
megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü17)

2357

·

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára
az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői
jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók
Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért
fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V17)

2365

·

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra
történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT17)

2382

·

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő
átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM17)

2388

·

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra
jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges
adatszolgáltatásról (KD17)

2391

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös
Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy
az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S17)

2394

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg
vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2017. évben fizetendő
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások
nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2017. évben fizetendő jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeiről
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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános
előadással történő felhasználása után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

2410

·

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással,
vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2017. évben
fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

2414

·

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2017. évi díjszabása

2418

·

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek
nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

2429

·

·

·

·

·
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A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló
eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

2438

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
Közlemények
Álláspályázatok
·
·

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

2443

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére

2447

Értesítések
·

Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről

2449
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A Kormány 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/C. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott,
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezése alatt
álló, kincstárnál vezetett letéti számlára az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése alapján befizetett összeg 2017. évben a
33 000,0 millió forintot nem haladhatja meg.
2. §		
Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
a) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 9., a 15., a 19., a 20., a 24., a 25. és a 27. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §
(1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 17. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdésének 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 26. alcím tekintetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 9. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson
a) a lakcímadatokat és értesítési cím adatokat,
b) az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár tekintetében az adatváltozásokat és adatjavításokat,
valamint
c) a személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány
kiadásával kapcsolatos – kormányrendeletben megállapított – hatósági jogkörében eljárva a személyi adatokat,
adatváltozásokat és adatjavításokat.”
(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el)
„a) az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző és bármely járási hivatal
a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, valamint az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes jegyző és járási hivatal a személyi azonosító visszavonása és törlése kivételével az adatok megváltozása
esetén;”
(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely
járási hivatalnál kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli
megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A járási hivatal
a lakcímbejelentésről hatósági igazolványt állít ki és kézbesíti a polgár részére.
(2) A jegyző eljárásában teljesített lakcímbejelentés esetén a hatósági igazolvány kiállítása során a polgár lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.”
(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szállásadó Nytv. 26. § (5b) bekezdésében meghatározott nyilatkozata esetén – ellenkező okirati bizonyítás
hiányában – a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. A jegyző, illetve a járási hivatal
a szállásadó tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel
ellenőrzi.”

2. §		
A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a)

19. § (1) bekezdésében az „A járási” szövegrész helyébe a „Bármely járási” szöveg,

b)

21. § (1) bekezdésében az „a lakóhelye szerinti” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg,

c)

21. § (3a) bekezdésében az „a lakóhely szerinti” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg

lép.
3. §		
Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a)

36. § (2) bekezdésében az „E lakcímet a székhely (telephely) szerint illetékes jegyzőnél vagy a járási hivatalnál
kell bejelenteni.” szövegrész,

b)

36. § (3) bekezdésében az „a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy járási
hivatalnál” szövegrész.
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2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 73. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A folyósító szerv a megelőlegezett gyermektartásdíj, annak kamata és a folyósítással felmerült költségek meg
nem térített összegének adók módjára történő behajtása végett negyedévente megkeresi a kötelezett lakcíme
szerinti állami adó- és vámhatóságot.”
(2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti megkeresés első alkalommal az adózás rendjéről szóló törvény szerinti végrehajtás
iránti megkeresésnek, minden további alkalommal a megkeresést érintő változás-bejelentésnek minősül. A folyósító
szerv a kötelezettet érintően első alkalommal megküldött negyedéves megkereséshez csatolja a gyermektartásdíj
megelőlegezésről szóló határozatot.”
(3) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felülvizsgálat iránti eljárás során a 86. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy
a) a tárgyaláson – ha a felülvizsgálatot a pártfogó felügyelő kezdeményezte – a pártfogó felügyelő, valamint
megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő is meghallgatható,
b) a 16. életévét betöltött kiskorú védelembe vételének felülvizsgálatakor mellőzni lehet a tárgyalás megtartását, ha
ba) a védelembe vétel elrendelésére az igazolatlan iskolai hiányzások miatt került sor, és
bb) a gyermek szülője, más törvényes képviselője, valamint a család- és gyermekjóléti központ tájékoztatása szerint
az iskolai hiányzáson kívül más veszélyeztető körülmény nem áll fenn.”
(4) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 138. §-sal egészül ki:
„138. § (1) Működése során az ügygondnok a tevékenységéről félévenként, továbbá ha a kirendelés célja
megvalósult vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles az eljáró hatóságnak jelentést
benyújtani.
(2) Az eljáró hatóság az ügygondnokot felmenti, ha a kirendelés céljának megvalósulását, vagy a kirendelés okának
megszűnését követően előterjesztett jelentést elfogadja.
(3) Az ügygondnokot tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eljáró hatóság az ügygondnok
felmentéséről rendelkező végzésében állapítja meg az ügygondnok munkateljesítményének figyelembevételével.
(4) Az ügygondnok munkadíja azon közigazgatási hatósági eljárás Ket. szerinti eljárási költsége, amelyben
a kirendelésére sor került.”
(5) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 141. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseti gyámot és az eseti gondnokot – a természetben nyújtott családi pótléknak a gyermek szükségleteire
történő felhasználására kirendelt eseti gyám kivételével – tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj
mértékét az eseti gyám és az eseti gondnok felmentéséről határozatot hozó gyámhivatal állapítja meg az eseti gyám
és az eseti gondnok munkateljesítményének figyelembevételével.”
(6) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 142. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ügygondnokra – a közigazgatási hatósági eljárásban kirendelt ügygondnok kivételével – e fejezet
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
(7) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 198. §-sal egészül ki:
„198. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a 2016. december 31-én előtte folyamatban lévő megelőlegezett
gyermektartásdíj meg nem térült összege iránti végrehajtási eljárásokról 2017. január 8-áig tájékoztatja
a végrehajtást kérő fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint az ügyirat átadásával egyidejűleg az állami adó- és
vámhatóságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térült összegét,
b) az eljárásban foganatosított végrehajtási cselekményeket,
c) letiltás foganatosítása esetén az adós járandóságát folyósító szerv megnevezését,
d) az adós ismert fizetési számláinak, takarékbetétjének adatait,
e) az adóstól lefoglalt ingóságok felsorolását, becsértékét, az esetleges értékesítések eredményeit,
f ) az adós feltárt ingatlanvagyonának azonosító adatait, és
g) minden egyéb, a végrehajtás szempontjából releváns adatot, információt.

600

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

(3) A megelőlegezett gyermektartásdíjat folyósító fővárosi és megyei kormányhivatal mint folyósító szerv
a megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem fizetett összegének adók módjára történő behajtása végett
2017. január 20-áig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére a 73. § (6) és (6a) bekezdése szerinti, 2016. utolsó
negyedévet is érintő megkeresését. A megkeresés az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján felülvizsgált,
aktualizált adatokat is tartalmazza.”
5. §		
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
73. § (7) bekezdésében és 73/A. §-ában az „állami adóhatóságot” szövegrész helyébe az „állami adó- és
vámhatóságot” szöveg,
b)
137. § (2) bekezdésében az „a gyámhivatal” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,
c)
141. § (2) bekezdésében az „eseti gyám, eseti gondnok és az ügygondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám
és az eseti gondnok” szöveg,
d)
141. § (4) bekezdésében az „eseti gyám, az eseti gondnok (ügygondnok)” szövegrész helyébe az „eseti gyám
és az eseti gondnok” szöveg,
e)
142. § (3) bekezdésében az „eseti gyámot, az eseti gondnokot, illetve az ügygondnokot” szövegrész helyébe
az „eseti gyámot, illetve az eseti gondnokot” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
10. § (6) bekezdése,
b)
73. § (2) bekezdésében az „a kötelezett lakcíme szerint illetékes állami adóhatósággal,” szöveg,
c)
132. § (1) bekezdés c) pontja,
d)
132. § (5) bekezdése,
e)
137. § (4) bekezdése,
f)
197. § (1) bekezdése.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg
adatokat minden hónap 15-éig – járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton – megküldi a Kincstár részére.
A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni.”

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 6. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, valamint az ápolási díj folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. Ha
arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás
a kormányhivatal házipénztára útján is történhet.”
(2) A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványt a rehabilitációs hatóság az ápolási díj iránti
kérelmet elbíráló hatóság részére is megküldi.”

9. §		
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4.2.7.4. pontjában, 2/A. számú melléklet 4.2.8.4. pontjában,
3. számú melléklet 5.2.8.4. pontjában, 4. számú melléklet 4.1.1.3. és 4.1.2. alpontjában, 9. számú melléklet
5.2.8.4. alpontjában, 14. számú melléklet 4.5.9.1. alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe
a „táncművészeti” szöveg lép.
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10. §		
Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)

6. § (2a) bekezdése,

b)

6/A. § (3) bekezdés d) pontja,

c)

10. §-a és

d)

17/A. §-a.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. § A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. §
(5) bekezdésében meghatározott esetben.”

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 12. pont
12.5. alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási
hivatal)” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg lép.
(2) A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 17. pont 17.7. alpontjában a „járási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „járásbíróságnál” szöveg lép.

7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 62. §
(9) bekezdésében a „menekültügyi hatóság” szövegrész helyébe a „menekültügyi hatóság a Tv. 35. § (5) bekezdése
szerinti esetben” szöveg lép.

8. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
14. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy
amelynek a földhasználata
a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi
tv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott
földhasználati szerződésen,
b) tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló
megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő, a Fétv. 76. § (4) bekezdése szerinti sorsolásról szóló jegyzőkönyvön,
c) haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog),
d) vagyonkezelői jogon,
e) a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló jogerős határozaton,
f ) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
törvényben meghatározott közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen,
g) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen
alapul.”
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(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hivatalból induló földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásokra e rendeletnek a bejelentésre induló
földhasználati nyilvántartásbavételi eljárásra vonatkozó szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több járási hivatal illetékességi területét
érinti, akkor az a járási hivatal, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági
igazgatási szervként járt el, a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba
vételét követően a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített
hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes járási
hivatalnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából. Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás
tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell.
(5) Nincs szükség a (4) bekezdés szerinti irattovábbításra akkor, ha a hivatalból lefolytatott eljárás eredményeként
a földhasználat bejegyzése nem történik meg.”
(4) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Ha a szerződő felek a földhasználat kezdetét a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi
hatósághoz történő megérkezését követő időpontban határozták meg, akkor az ingatlanügyi hatóság az időpont
bekövetkezését követő munkanapon hivatalból megindítja a földhasználati nyilvántartásbavételi eljárást.”
(5) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Azokban az esetekben, amikor a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során
a bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, a hivatalból induló eljárást meg kell szüntetni.”
(6) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a hatósági jóváhagyással ellátott szerződés a földhasználat megkezdését feltételhez köti, az ingatlanügyi
hatóság vizsgálja a feltétel teljesülését.
(4) A feltétel teljesülésének hiányában a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárást meg kell szüntetni.”
15. §		
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben és a Fétv. 95/A. §
(1) bekezdésében” szöveg,
b)
6. § (5) bekezdésében az „okirat” szövegrész helyébe az „okirat, hivatalból indult eljárás esetén a jóváhagyó
záradékkal ellátott szerződés, az eljárás során tett nyilatkozat és csatolt okirat” szöveg,
c)
14. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tesz” szövegrész helyébe a „tesz vagy amely alapján a föld
használatát hivatalból lefolytatott eljárás alapján nyilvántartásba veszik” szöveg
lép.

9. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/C. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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11. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
18. §		
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/M. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„17/M. § (1) Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértői tevékenységet az folytathat, aki
a) a tevékenység végzésére irányuló szándékát az állatvédelmi hatóságnak bejelentette, továbbá
b) állatorvos doktori képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik, vagy
c) legalább tízéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) A bejelentésnek az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmaznia
kell a kérelmező képzettségére vonatkozó információkat.
(3) A bejelentéshez csatolni kell
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát,
b) a szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló iratot,
c) a szakmai működés részletes leírását tartalmazó iratot.”

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 76. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„76. § (1) A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét
a) a forgalmi engedély „Műszaki érvényessége” rovatba bejegyzett időpont és az időszakos vagy forgalomba
helyezés előtti vizsgálat azonosítója,
b) forgalomba nem helyezett jármű esetében – a jármű forgalomba helyezéséig – a közlekedési hatóság által kiadott
„Műszaki vizsgálati bizonyítvány”, vagy
c) a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében – szabad érvényesítési hely hiányában – időszakos vizsgálat
alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány – a Műszaki vizsgálati bizonyítványban
„Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározva –
igazolja.
(2) Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű
forgalmi engedélyébe
a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
b) egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a Műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a nyilvántartásban
szereplő adatok alapján
jegyzi be.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti bejegyzést le kell bélyegezni.”
(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Új forgalmi engedélyt kell kiállítani
a) a 17. melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása,
valamint a forgalmi engedély hátoldalán az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy
a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén;
b) a 17. melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során a jármű
forgalomból történő kivonására irányuló eljárás kivételével;
c) a 17. melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a „Műszaki lap” első oldalán, az „Üzemben tartói
lap” vagy a „Bejelentő lap” első oldalán szereplő adatok változása esetén az üzemben tartó (tulajdonos) lakcímének
(székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi engedély hátoldalán
az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott
hely betelte esetén.”
(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben
meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba.”
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(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 87. § (4) bekezdés a) pontjában, a 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d)
és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot – a jármű
műszaki alkalmasságának, a kötelezettség teljesítésének igazolásával, vagy a bejelentési kötelezettség utólagos
teljesítésével – a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította,
az eljárást meg kell szüntetni, vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni.
(2b) A 87. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a bejelentési kötelezettségét
a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését követően teljesíti és ezzel egyidejűleg hitelt
érdemlően igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján
kívüli okból nem tudott eleget tenni, a járművet hivatalból forgalomba kell helyezni.”
20. §		
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklet B. és C. pontjában az „érvényesítő címke sorszáma” szövegrész
helyébe az „időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója” szöveg lép.
21. §		
Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
77. és 78. §-a,
b)
87. § (4) bekezdés a) pontjában a „valamint a bejelentést az arra történő felhívás kézhezvételét követően
5 napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű
tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott
eleget tenni,” szövegrész,
c)
108. § (2) bekezdésében az „A 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d)
és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot
– a jármű műszaki alkalmasságának vagy a kötelezettség teljesítésének igazolásával – a közlekedési
igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell
szüntetni vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni.” szövegrész.

13. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közreműködő intézmény)
„c) részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,”
(2) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás)
„i) az oktatási igazolvány jogosult által történő átvételének dátumát,”
(tartalmazza.)

14. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. mellékletben felsorolt valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
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vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

16. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. alcím címe helyébe
a következő rendelkezés lép:

„3. A hulladék gyűjtésének, szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezésére,
valamint a hulladékszállítás nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok”
(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék
szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti
a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve,
b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője,
c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi
kezelő, valamint
d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.
(2) A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a hulladékszállítás engedélyezésére vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni a következő eltérésekkel:
a) a bejelentésnek a 7. § (1) bekezdés a)–d), g), i)–k) és p) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia,
b) a tevékenység a bejelentés (az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány és mellékletei) hatóság részére történő
megérkezését követően végezhető,
c) a hatóság a bejelentés elfogadásáról nem hoz végzést vagy határozatot,
d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba kizárólag a bejelentő
nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a bejelentés időpontját veszi fel,
e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést,
f ) a 15. §-ban foglalt feltételek esetén az engedély visszavonása helyett a nyilvántartásból törlést kell alkalmazni.
(3) A hatóság öt évre veszi nyilvántartásba a bejelentőt.
(4) Ha a tevékenységet végző a tevékenységet nem folytatja, akkor kérnie kell a nyilvántartásból törlését.
(5) A Magyar Honvédség miniszteri utasításban kijelölt szervezetei a tevékenységük során képződő hulladékokat
– a települési hulladék kivételével – engedélyes átvételre jogosulthoz, vagy a Magyar Honvédség saját, másik
telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. A veszélyes hulladékok szállítása során
a veszélyes anyagok szállítására a honvédségre vonatkozó külön előírások szerint kell eljárni. A veszélyes hulladék
szállítását a szállítási lappal kell dokumentálni, honvédségi gyűjtőhelyre szállítás esetén a hulladék átvételét
a fogadó gyűjtőhely üzemeltetője igazolja. Telephelyek közötti szállítás feltételeit a honvédelmi miniszteri utasítás
határozza meg.
(6) A vízművek és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a telephelyén a víztisztítás, illetve szennyvíztisztítás során
képződött hulladékát az általa üzemeltett másik víztisztító, illetve szennyvíztisztító telephelyére vagy engedélyes
átvételre jogosulthoz szállíthatja. Telephelyek közötti szállításra akkor van lehetőség, ha a gyűjtési kapacitás
kihasználása ezt szükségessé teszi, és ebben az esetben a fuvarokmány egy-egy példányát mindkét érintett
telephely nyilvántartásának tartalmaznia kell.
(7) A közút, a nemzeti park kezelője, az erdészeti, a vízügyi kezelő a kezelésébe tartozó területen elhagyott, és
a kezelő által összegyűjtött hulladékot, az úttisztításból származó hulladékot, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő
edényeibe helyezett hulladékot engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi
vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.
(8) A települési köztisztasági szolgáltatást végző szervezet a tevékenysége során képződő úttisztításból származó
hulladékot a hatékony feladatellátás szabályai szerint engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén
kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.
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(9) A gyűjtőhelyen a hulladékot konténerbe kell helyezni, és annak megtelte után a nem veszélyes hulladékot
az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti nyilvántartásba vett szállító vagy átvételre jogosulthoz szállíthatja vagy
engedélyessel kell elszállíttatnia. Ha a hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, akkor a veszélyes hulladékot
elkülönítetten kell gyűjteni, és engedélyessel kell elszállíttatni.
(10) A tevékenységet környezetveszélyeztetést kizáró módon kell végezni, a szállítás közben meg kell akadályozni
a hulladék szél általi elhordását, vagy nedves hulladék esetén a kicsöpögését. A szállító felelős a hulladék
rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges szennyezés esetén a hulladék
szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.”
(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 4. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
26. §		
A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az „az adataiban bekövetkezett változásokat,
hulladékgazdálkodási” szövegrész helyébe az „a hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet 76. § (6) bekezdésében és a 100. § (6) bekezdés a) pontjában a „járási hivatal” szövegrész
helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.
28. §		
Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/B. § (4) bekezdése.

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. melléklet 1., 3., 4. és 5. pontjában meghatározott – az elveszett, a megsemmisült, eltulajdonított vagy
megrongálódott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása, illetve cseréje kivételével –
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el,
amelynek területén az ügyfél lakcíme található.”
30. §		
Hatályát veszti az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

19. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak
a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági
eljárás jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő
valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”
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20. Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az e rendeletben érintett valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

21. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Hatályát veszti a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet 65/A. §-a.

22. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy
jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

23. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet
a)

5. § (1) bekezdésében az „engedélyhez kötött tevékenységként” szövegrész helyébe az „engedély vagy
nyilvántartásba vétel alapján” szöveg,

b)

5. § (3) bekezdés d) pontjában és az 1. melléklet 21. pontjában az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély
vagy nyilvántartásba vétel” szöveg,

lép.
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24. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények,
szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások
megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.)
Korm. rendelet módosítása
36. §		
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.)
Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

25. A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy
jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

26. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

27. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak
a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos
érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként
legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”
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28. Záró rendelkezések
40. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § a) pontja, a 4–17. §, a 19. § (4) bekezdése, a 21. § b) és c) pontja, a 22–29. § és a 31–39. §,
valamint az 1–5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 18. § 2017. január 2-án lép hatályba.
(4) Az 1. § (1)–(3) bekezdése, a 2. § b) és c) pontja, a 3. § és a 30. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

41. §

(1) Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletnek a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított 4. § 17. pontjában, valamint a külön
jogszabályban meghatározott feladatkör ellátása érdekében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett
minisztérium kormánytisztviselője az e rendeletben foglalt képesítési követelményeket 2018. január 1. napjáig
köteles teljesíteni.
(3) A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet 23. § és 38. §-ának hatálybalépésekor a közszolgálati tisztviselőt és az állami tisztviselőt feladatköre
ellátására képesítettnek kell tekinteni azzal, hogy a feladatkör ellátásához szükséges anyakönyvi szakvizsgát
2018. január 1. napjáig köteles teljesíteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 12. pont 12.7. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(12. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén)
„12.7. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő berendezés esetén a földgázelosztó szabálytalan
vételezésre kizárólag akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés
megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem
vezetett eredményre és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutást a járásbíróságnál
kezdeményezte.”

2
2. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„25. Anyakönyvi feladatkör:
I. besorolási osztályban:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és
jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
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3. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 75. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„75. Állampolgársági ügyek központi szakfelügyelete feladatkör:
Az I. besorolási osztályban:
a) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint állam- és jogtudományi
képzési területen szerzett szakképzettség; vagy
b) bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, pedagógus szakképzettség, igazságügyi igazgatási felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző szakképesítés.”
2. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 103a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„103a. Anyakönyvi ügyek központi szakmai irányítása feladatkör:
Az I. besorolási osztályban:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és
jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga”

4
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4. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1/A. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A hulladékszállítás nyilvántartásba vételéhez kötött tevékenység bejelentése
E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29. ) Korm. rendelet írja elő
Bejelentés
A NYILVÁNTARTÁSBA
�
VÉTELHEZ KÖTÖTT
Nyilvántartásba-vétel
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
hosszabbítás:
BEJELENTÉSE
Mellékletek:
�
� db
Módosítás
�
Törlés
�
Gazdálkodó szervezet:
Neve:
KÜJ-azonosító:
KSH-statisztikai számjel:

���������

��������-����-���

Székhely:
................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: � � � �
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)

Cégjegyzékszám: ��.��.������
Telephely:
KTJ-azonosító:

Adószám: ��������.�.��

5
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Cím:
.................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: ����
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)

A tevékenységre vonatkozó információk:
1. Az érintett hulladék
- hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
- típus szerinti elnevezése:
- jellege:
- mennyisége:
2. A tevékenység részletes leírása:

3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése: (megye
megnevezése vagy országos)

A bejelentésért felelős:
Neve:
Telefonszám:

Beosztása:
Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma: ����. ��. ��.
P. H

.....................................
cégszerű aláírás

6
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5. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Állampolgársági és honosítási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, államtudományi képzési
területen szerzett szakképzettség, vagy
b) felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés
képzési területen szerzett szakképzettség és OKJ szerinti ügyviteli szakmacsoportba
tartozó migrációs ügyintéző szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a) érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi, közszolgálati vagy ügyviteli
szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett
szakképesítés, vagy
b) érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
2. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Anyakönyvi feladatkör:
4.1. Anyakönyvi ügyek szakfelügyeleti feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi
képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
4.2. Anyakönyvi és névváltoztatási feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi
képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
4.3. Hazai anyakönyvezési feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi
képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
Érettségi végzettséggel:
érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
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A Kormány 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és
(2) bekezdésében,
a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont
a) alpontjában és 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
1. pont 1.52. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.52. oktatási igazolványok;”

2. A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló
61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.)
Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Budapesti Corvinus Egyetem” szövegrész helyébe a „Szent István Egyetem” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „10032000-00282857-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-0028282600000000” szöveg
lép.

3. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az oktatási igazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.”
4. §

(1) Az R1. 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):]
„e) a 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és az Nktv. 96. §
(1) bekezdés szerinti intézmények közül a Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) nem szereplő
intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási igazolványainak kiadása esetében
a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi
kerületi) hivatala.”
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(2) Az R1. 6. §-a a következő f ) és g) pontokkal egészül ki:
[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):]
„f ) az Nktv. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében
a munkáltató intézmény,
g) az Nktv. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények közül a KIR-ben nyilvántartott intézményekben
kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény.”
5. §		
Az R1. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő
hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.”
6. §

(1) Az R1. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult.”
(2) Az R1. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolványa
érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt – és az oktatási
igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak – oktatási igazolványa a továbbiakban
is érvényes.”

7. §		
Az R1. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A köznevelési diákigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött és továbbított tanulói
adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és
a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban
foglaltak szerint jár el.”
8. §

(1) Az R1. 21. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül – a 12. §-ban
meghatározott – igazolást ad ki,)
„d) amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony bejelentése vagy az igénylés továbbítása a jogosult vagy
a közreműködő intézmény hibáján kívüli okból nem lehetséges.”
(2) Az R1. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az igazolás kiadása a közreműködő intézmény egyedi
elbírálása alapján lehetséges, azzal, hogy a kiadott igazolást az igénylés továbbítása után haladéktalanul
érvényteleníteni kell, és a 12. § szerinti igazolást kell kiadni.”

9. §

(1) Az R1. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 23. § c) pontja szerinti jogosult esetében a pedagógusigazolvány-igénylés csak abban az esetben tekinthető
érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy
nyugállományba, továbbá ha az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt a KIR
adatbázisában.”
(2) Az R1. 26. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A pedagógusigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött személyes adatokat
összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és
a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban
foglaltak szerint jár el.”

10. §		
Az R1. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § A közreműködő intézmény a pedagógusigazolványra jogosult kérelmére az elektronikus igénylés
továbbítása nélkül is kiadja a 12. § szerinti igazolást, amely 180 napig érvényes.”
11. §

(1) Az R1. 34. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hiányosnak minősül abban az esetben, ha
a) a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásában – a jogosultnak felróható okból – nem
található az igénylés adataihoz hozzárendelhető érvényes fénykép vagy aláírás,

617

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

b) a 16. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben szereplő és
a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében tárolt adatoktól,
c) a 17. § (6) bekezdésében és a 26. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a KIR-ben tárolt adatok eltérnek
az igénylésben szereplő és az IAR rendszerben tárolt adatoktól,
d) az igénylésben szereplő adatok eltérnek az e-közigazgatásért felelős miniszter személyi- és
lakcímnyilvántartásában szereplő adatoktól.
(2) Hiányos igénylés esetén az adatkezelő a hiány észlelésétől számított 8 napon belül elektronikus úton – megfelelő
határidő tűzésével – felhívja a közreműködő intézményt a hiánypótlásra, azzal, hogy
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben szólítsa fel a jogosultat, hogy a jogszabályban
meghatározott módon pótolja az e-közigazgatásért felelős miniszter személyi- és lakcímnyilvántartásában hiányzó
fényképet vagy aláírást,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a külön jogszabályokban meghatározott módon jelentse be
az adatváltozásokat,
c) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a külön jogszabályban meghatározott módon jelentse be
az adatváltozásokat.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a hiánypótlás az igénylésnek az igénylésre szolgáló felületen történő
ismételt rögzítésével és továbbításával teljesíthető. Ebben az esetben, valamint a (2) bekezdés c) pontja esetében
a hiánypótlás teljesítésének ideje nem számít bele a megrendelés teljesítésének határidejébe.
(4) Az igényléstől vagy a megrendeléstől eltérő adatokat tartalmazó oktatási igazolványt, továbbá
a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett oktatási igazolványt (a továbbiakban: hibás
oktatási igazolvány) a jogosult eljuttatja a közreműködő intézménynek újragyártás céljából. A hibás oktatási
igazolványról a közreműködő intézmény másolatot készít, majd elektronikus úton megküldi az adatkezelőnek,
mellékelve az újragyártásra irányuló kérelmet. A hibás oktatási igazolványt az intézmény jegyzőkönyv felvétele
mellett megsemmisíti és a jogosult kérelmére igazolást ad ki. Az adatkezelő – az e-közigazgatásért felelős miniszter
közreműködésével – megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik a megfelelő adattartalmú, hibátlan oktatási
igazolvány előállításáról és a jogosulthoz történő eljuttatásáról.”
(2) Az R1. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:
„(6) A tanulmányi rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási oktatási
igazolvány igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok
valóságtartalmáért. Amennyiben a jogosult a nyilvántartott adataiban hibát észlel, úgy köteles azt haladéktalanul
a közreműködő intézmény felé jelezni és a hiba kijavítását kezdeményezni.”
12. §		
Az R1. 36. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles
megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon”
13. §		
Az R1. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni az oktatási igazolványt – és ennek érdekében
a jogosultat felszólítani a korábban kiadott oktatási igazolványának a beszolgáltatására – a következő esetekben:
a) amennyiben az igazolványra való jogosultság megszűnik,
b) az igazolás kiadásakor, kivéve a 21. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő igazolást,
c) az igazolvány érvényességi idejének végén.”
14. §		
Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
15. §		
Az R1.
a)
7. § (1) bekezdés c) pontjában, 32. §-ában és 42. § (7) bekezdésében az „a e-közigazgatásért” szövegrész
helyébe az „az e-közigazgatásért”,
b)
12. § (1) bekezdésében az „a mellékletben meghatározott igazolást” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben
meghatározott adattartalmú igazolást”,
c)
12. § (3) bekezdésében az „– a 21. § (3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „– a 21. § (3) bekezdésében és
a 26/A. §-ban”,
d)
17. § (4) bekezdésében a „köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)” szövegrész helyébe a „KIR”,
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e)

19. § (4) bekezdésében az „Nktv. 46. § (13) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Nktv. 46. §
(20) bekezdésében”,
f)
23. § a) pontjában az „Nktv. 63. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Nktv. 63. § (3) bekezdésében és
65. § (9) bekezdésében”,
g)
33. §-ában az „A e-közigazgatásért” szövegrész helyébe az „Az e-közigazgatásért”,
h)
35. § (1) bekezdésében a „kiadott oktatási igazolványok” szövegrész helyébe a „kiadott diákigazolványok”,
i)
37. § (1) bekezdésében a „tanköteles kor felső határát” szövegrész helyébe a „16. életévét”
szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
9. § a) pontja,
b)
16. § (6) bekezdése,
c)
17. § (3) bekezdés b) pontja,
d)
18. § (3) bekezdés b) pontja,
e)
19. § (3) bekezdés b) pontja,
f)
26. § (3) bekezdés b) pontja,
g)
33. §-ának második mondata,
h)
35. § (2) bekezdése,
i)
36. § (5) bekezdésében a „(kivéve a jogviszony megszűnésétől az érvényességi idő lejáratáig terjedő
időszakot)” szövegrész.

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében az „illetékes kamarát.” szövegrész helyébe az „illetékes
kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát.” szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A Hivatal szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván
a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás
eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra
hozott költség.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján a költség nem meghatározható, az adott képzésre a felsőoktatási intézmények
alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
legalacsonyabb összeg az irányadó.”
19. §		
Az R2.
a)
7. § (4) bekezdésében az „önköltsége” szövegrész helyébe a „költsége”, az „önköltségek” szövegrész helyébe
a „költségek”,
b)
10. § (4) bekezdésében a „48/A. § b) pontjában meghatározott kötelezettség” szövegrész helyébe a „hazai
munkaviszony-fenntartási kötelezettség”
szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti az R2. 7. § (3) bekezdése.
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6. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet módosítása
21. §		
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Egyéni felkészülők esetén
a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik;
b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés
elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;
c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás
feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek,
kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.”
22. §		
Az R3. 7. §-ában a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott
határidőn belül” szöveg lép.

7. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. § (3) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
(A pótfelvételi eljárás során)
„i) a felvételi jelentkezési kérelem határidőig történő benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkező
a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon történő jelentkezés során az adatokat az e) pontban meghatározott
határidőig rögzíti, és postára adja a kinyomtatott, aláírással hitelesített jelentkezési kérelmet. Ha a felvételi
jelentkezési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.”
(2) Az R4. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A magyar felsőoktatási intézmények a határon túli székhelyen kívüli képzéseik meghirdetése során – az Nftv.
73. § (3) bekezdés h) pontjában foglaltak figyelembevételével – állami ösztöndíjas képzést is hirdethetnek. Ebben
az esetben a jelentkezési kérelmet be lehet nyújtani a felsőoktatási intézmények által biztosított papíralapú
nyomtatványon, valamint – e rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – papír alapon
benyújtható a többi dokumentum is.”

24. §		
Az R4. 9. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell – az Nftv. 3. melléklet II/D. alcímének megfelelően – a jelentkező személyes
adatai közül)
„a) a családi és utónevét,
b) a születési családi és utónevét,
c) az anyja születési családi és utónevét,”
25. §

(1) Az R4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelentkezési kérelem hiányos benyújtásának minősül
a) a 9. § (2) bekezdése szerinti adatok hiánya;
b) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar
rendszerű érettségi bizonyítvány kibocsátása évének hiánya;
c) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar rendszerű
érettségi bizonyítvány másolatának hiánya, ha a kibocsátásának dátuma 2006. január 1. előtti;
d) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a nem magyar
rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya;
e) mesterképzésre történő jelentkezés esetén a várható felsőoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének,
illetve a korábbi felsőoktatási végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;
f ) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden
adatát tartalmazó – helytelensége;
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g) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai
bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya;
h) ha a benyújtás módja – a 8. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével – nem felel meg a 9. § (1) bekezdés a) vagy
b) pontjának;
i) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa adatainak
hiánya, ha azt 2003. január 1. után szerezte;
j) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának
hiánya, ha azt 2003. január 1. előtt szerezte.”
(2) Az R4. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti hiányos kérelmen túl akkor is hiánypótlásra szólít fel, ha
a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok tekintetében a köznevelés információs rendszere az érettségi
bizonyítványra,
b) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatok tekintetében a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása
a nyelvvizsgára
vonatkozóan nem tartalmaz adatot.”
(3) Az R4. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 18. § (1a) bekezdése szerinti egységes vizsgához, illetve vizsgálathoz benyújtandó dokumentumok hiánya
esetén azon felsőoktatási intézmény bocsát ki – legkésőbb a jelentkező vizsgáját, illetve vizsgálatát megelőzően
10 nappal – hiánypótlást, amelyik intézményben a jelentkező a vizsgán, illetve vizsgálaton részt vesz.”
26. §

(1) Az R4. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pont szerinti vizsgálat, illetve vizsga követelményei egy vagy több szakon
egységesek, az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény szabályzata helyett a Tájékoztatóban a szak(ok)ra
vonatkozóan meghatározott követelmények az irányadóak.”
(2) Az R4. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy
„nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén – az f ) pont kivételével – a jelentkező
összpontszáma nulla.”

27. §		
Az R4. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nyelvvizsga letételét igazoló okirat hitelességének megállapítására vonatkozó adatokat a Hivatal
a nyelvvizsga-bizonyítványt kiállító vizsgaközponttól elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok
valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.”
28. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R4. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R4. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R4. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

29. §		
Az R4.
a)
11. § (5) bekezdésében a „45 nappal” szövegrész helyébe a „legkésőbb 45 nappal”,
b)
13. § (1) bekezdésében a „12. § (3) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „12. § (3) bekezdésében”,
c)
15. § (6) bekezdésében a „23. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. §
(1) bekezdésében”, a „11. § (2) bekezdés b) és e) pontja” szövegrész helyébe a „11. § (2) bekezdés b)–d) és
g) pontja”,
d)
17. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a „felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával” szövegrész helyébe
a „legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával”,
e)
17. § (8) bekezdés b) pontjában a „vizsgaeredménnyel,” szövegrész helyébe a „vizsgaeredménnyel, illetve
Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel”,
f)
18. § (3) bekezdésében az „A művészet és művészetközvetítés” szövegrész helyébe az „A sporttudomány,
művészet és művészetközvetítés”,
g)
48. § (2) bekezdésében a „14. napig” szövegrész helyébe a „8. napig”
szöveg lép.
30. §		
Hatályát veszti az R4. 5. § (3) bekezdésében az „a képzésért felelős” szövegrész.
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8. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a „december 31-éig”
szöveg lép.

9. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
a)
7. § (3) bekezdés a) pontjában az „egységes, osztatlan tanárképzésben” szövegrész helyébe
a „gyógypedagógia alapképzési szakra vagy egységes, osztatlan tanárképzésben”,
b)
7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „tanárképzésben” szövegrész helyébe a „gyógypedagógia
alapképzési szakon vagy tanárképzésben”
szöveg lép.

10. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások
központi felületeit.”
34. §		
Az R5. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a miniszter által
elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.”
35. §		
Hatályát veszti az R5. 16. § (3) bekezdésében a „jóváhagyja a felsőoktatási intézmények kötelezően használandó
formanyomtatványait, és” szövegrész.

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A diákotthon működési feltételeinek felülvizsgálatakor a Hivatal az Nftv. 67. § (3) bekezdés i) pontja
alapján felhívja a diákotthon fenntartóját a felülvizsgálathoz szükséges adatok szolgáltatására.
(2) A diákotthon fenntartójától adat kérhető a diákotthon működésének minimális (kötelező) feltételei tekintetében
előírtak igazolására.
(3) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett
felhívja a diákotthon fenntartóját a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy
eredménytelenül telik el, a Hivatal
a) – a nyilvántartás módosítása mellett – a diákotthon nyilvántartásba vett ingatlanát törli a nyilvántartásából,
b) a diákotthon maximális férőhelyszámát a 3. mellékletben meghatározottak figyelembevételével megfelelően
csökkenti, vagy
c) a diákotthont törli a nyilvántartásából.”
37. §		
Az R6. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelemhez mellékelni kell az adat vagy az adatváltozás tényét igazoló dokumentumokat. Nyilvántartásba
vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén mellékelni kell
a módosított képzési és kimeneti követelményeket, továbbá a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény
támogató véleményét a módosításról. A módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének,
képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására. A módosítási kérelem benyújtására
a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidők az irányadóak. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti
követelményeinek módosítása esetén a 22. § (3) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.”

622

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

38. §		
Az R6. 22. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Magyar felsőoktatási intézménynek másik magyar felsőoktatási intézménnyel közös képzésben indítandó
szakirányú továbbképzése nyilvántartásba vehető olyan képzésen, amelyen a közös képzés eredményeként
közös oklevél kiállítása történik. A közös szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele során
a (7) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézmények között létrejött
együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak a kérelmező felsőoktatási intézmény vezetője
által hitelesített másolatát is, amely a 19. § (3) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltakat tartalmazza. A közös képzés
tekintetében alkalmazandó továbbá a 19. § (4) bekezdése is.
(11) Magyar felsőoktatási intézménynek külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben szakirányú
továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele tekintetében a 20. § (1) bekezdésének, (3) és (4) bekezdésének,
(5) bekezdés b) és c) pontjának, valamint (6) bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók.”
39. §		
Az R6. 23. alcíme a következő 73. §-sal egészül ki:
„73. § A Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Iskola és Gimnázium fenntartói jogát
2017. február 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogutódlással
veszi át.”
40. §

(1) Az R6. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(2) Az R6. 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

41. §		
Az R6.
a)

4. alcím címében a „működésének engedélyezése” szövegrész helyébe a „működésének engedélyezése és
képzésének indítása”,

b)

8. § (4) bekezdés c) pontjában a „104/B. §-ában és 104/C. §-ában” szövegrész helyébe a „104/B–104/D. §-ában”

szöveg lép.

12. Záró rendelkezések
42. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. §, a 11. §, a 15. § a), d) és g) pontja, valamint a 16. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
(3) A 41. § b) pontja 2017. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 28. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök

1. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS ADATTARTALMA
1. Az igazolás sorszáma.
2. Az igazolás érvényességének vége.
3. A jogosult
a)

neve,

b)

Nktv.-ben vagy Nftv.-ben meghatározott azonosító száma,

c)

születési helye és ideje,

d)

lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe),
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e)

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje:
ea)
nappali,
eb)
esti,
ec)
levelező,
ed)
távoktatás/más sajátos.
Az igazolás kiállításának oka:
a)
az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van,
b)
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján
diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás,
c)
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás.
Az igazolás kiállításának célja: „igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló
kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az igazolás érvényességi idejének végéig
jogosult.”
Az igazolás típusa:
a)
diákigazolvány helyett kiállított igazolás,
b)
pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás.
Az igazoláson szereplő intézményi adatok:
a)
a jogviszonyt igazoló intézmény
aa)
neve,
ab)
feladatellátási helyének címe*,
b)
második intézmény:
ba)
neve,
bb)
feladatellátási helyének címe*,
c)
gyakorlati képzési hely:
ca)
neve,
cb)
címe.
Az igazolás kiállításának helye és ideje.
Az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása.
Az intézmény bélyegzője.
Kétdimenziós vonalkód, amely a fentiek közül egyes adatokat, köztük a jogosult nevét és címét, valamint hitelesítést
tartalmaz.

* feladatellátási hely: az intézmény alapító okiratában szereplő, azon telephely címe, ahol a tanuló vagy hallgató
oktatásban részesül. Ha a tanuló vagy hallgató több feladatellátási helyen veszi igénybe az oktatást, akkor azt
a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul.”

2. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. melléklet III. része a következő 5. ponttal egészül ki:
(Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon:)
„5. Sporttudomány képzési terület: edző szakon.”
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3. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke
szakonként, képzési területenként a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
1. Agrár képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

állatorvosi

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
kémia.

3.

erdőmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
kémia, matematika, egy szakmai előkészítő
tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

andragógia (2017K)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, történelem.

3.

anglisztika

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

4.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv (csak
a néderlandisztika és a skandinavisztika
szakirányra történő jelentkezés esetén
választható).

5.

keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán,
kínai, koreai, mongol, tibeti,
török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán
nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.

6.

magyar

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.

7.

közösségszervezés
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervezés,
humánfejlesztő)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem.

8.

néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem.
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9.

ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
asszirológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.

10.

pedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, fizika, földrajz, kémia,
természettudomány, francia nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv,
spanyol nyelv, bármely nemzetiségi nyelv
(és irodalom), történelem.

11.

pszichológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, történelem.

12.

régészet

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

13.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz,
román, román nemzetiségi,
spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: a szakiránynak
megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, spanyol nyelv.

14.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.

15.

romológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.

16.

szabad bölcsészet

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.
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17.

szlavisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: bolgár, cseh,
lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb
nemzetiségi, szlovák, szlovák
nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, horvát nyelv, horvát (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, latin nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák
(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.

18.

történelem [önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: történelem,
régészet (2017K)]

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

3. Jogi képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

2.

Osztatlan szakok

jogász

C
Emelt szintű érettségi követelmény

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

4. Gazdaságtudományok képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

alkalmazott közgazdaságtan

3.

gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés (2017K)

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

5. Műszaki képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

energetikai mérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika.

3.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.

4.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek, magyar nyelv és
irodalom, történelem.
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6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

3.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

4.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

7. Társadalomtudomány képzési terület
A

B
Osztatlan szakok

C

1.

Alapképzési szakok

2.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek.

Emelt szintű érettségi követelmény

3.

kommunikáció és
médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

4.

kulturális antropológia (2017K)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: földrajz, magyar
nyelv és irodalom, társadalomismeret,
történelem.

5.

nemzetközi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

6.

politológia (politikatudomány)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

7.

szociális munka

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
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8.

szociálpedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

9.

szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

10.

társadalmi tanulmányok
(2017K)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

8. Természettudomány képzési terület

1.

2.

A

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

matematika

C
Emelt szintű érettségi követelmény

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
földrajz, kémia, matematika.

Megjegyzés: A táblázatban „(2017K)” jelzéssel ellátott szakok, szakirányok utoljára a 2017. évi keresztféléves
felsőoktatási felvételi eljárásban hirdethetők meg.”

4. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke
szakonként, képzési területenként a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
1. Államtudományi képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

3.

államtudományi

nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, magyar nyelv és irodalom,
történelem, katonai alapismeretek,
rendészet ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, földrajz, magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, katonai
alapismeretek, rendészet ismeretek.
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4.

nemzetközi igazgatási

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, katonai alapismeretek,
rendészet ismeretek, közgazdasági
alapismeretek, közgazdaság ismeretek.

2. Agrár képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

állatorvosi

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
kémia.

3.

erdőmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
kémia, matematika, egy szakmai előkészítő
tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.

3. Bölcsészettudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

anglisztika

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

3.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom.

4.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: néderlandisztika
vagy skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv.

5.

keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán,
kínai, koreai, mongol, tibeti,
török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán
nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.

6.

magyar

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.

7.

közösségszervezés
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervés,
humánfejlesztő)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem.

8.

néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, társadalomismeret.
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9.

ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
asszíriológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.

10.

pedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, fizika, földrajz, francia nyelv,
kémia, magyar nyelv és irodalom,
matematika, német nyelv, orosz nyelv,
olasz nyelv, spanyol nyelv, bármely
nemzetiségi nyelv (és irodalom),
természettudomány, történelem, oktatási
alapismeretek, pedagógia ismeretek.

11.

pszichológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, pszichológia, történelem, oktatási
alapismeretek, pedagógia ismeretek.

12.

régészet

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

13.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz,
román, román nemzetiségi,
spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: a szakiránynak
megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, spanyol nyelv.

14.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv
német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.

15.

romológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.

16.

szabad bölcsészet

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
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17.

szlavisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: bolgár, cseh,
lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb
nemzetiségi, szlovák, szlovák
nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi
nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, latin nyelv, német nyelv,
német nemzetiségi nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv,
szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom,
szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán
nyelv.

18.

történelem

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

4. Jogi képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

2.

Osztatlan szakok

jogász

C
Emelt szintű érettségi követelmény

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

5. Gazdaságtudományok képzési terület

1.

2.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

alkalmazott közgazdaságtan

3.

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

6. Műszaki képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

energetikai mérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
elektronikai alapismeretek, gépészeti
alapismeretek, épületgépészet ismeretek,
gépészet ismeretek, vegyipar ismeretek,
elektronika ismeretek.

3.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.

4.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.
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7. Orvos- és egészségtudomány képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

3.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

4.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

8. Társadalomtudomány képzési terület

1.

A

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek.

3.

kommunikáció és
médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

4.

nemzetközi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

5.

politikatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

6.

szociális munka

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

7.

szociálpedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
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8.

szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

9. Természettudomány képzési terület

1.

2.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

matematika

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
földrajz, kémia, matematika.
„

5. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak

55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok

minősülő képzési területek, alapképzési szakok)

„
15.

környezetvédelem-vízgazdálkodás
környezetvédelem

agrár
gazdaságtudományok műszaki
”

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak

55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok

minősülő képzési területek, alapképzési szakok)

„
23.

közszolgálat; egyéb szolgáltatások [az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépése
előtti OKJ-rendeletek egyéb szolgáltatások
szakmacsoportja szerinti honvéd, rendészeti
és privátbiztonsági (pl. személy- és vagyonőr,
biztonsági őr) szakképesítések, amelyeket
az Oktatási Hivatal a felsőoktatási felvételi
eljárás hivatalos honlapján közzétesz] rendészeti
asszisztens; társadalombiztosítási és bérügyi
szakelőadó szakképesítés rendészet,
honvédelem és közszolgálat

jogi
államtudományi

”
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3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő
26. sorral egészül ki:

1.

(A

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak

55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok

minősülő képzési területek, alapképzési szakok)

„
25.

vízügy

26.

osztatlan tanári mesterképzési szak: a tanári
szakképzettségnek megfelelő alapképzési
szak képzési területe az irányadó a szakirányú
továbbtanulás meghatározása szempontjából
(szakképzettségpáron is csak egyszer kapható
többletpont)

agrár gazdaságtudományok műszaki

”

6. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 2. melléklet 1. pontja a következő b) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor, illetve maximális hallgatói létszámának meghatározásakor
a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény képzési helyeiként, képzési
nyelvenként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve, továbbá)
„b) a doktori képzés tekintetében tudományterületenként”
(kell megállapítani.)
2. Az R6. 2. melléklet 4. pont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem határozható meg maximális hallgatói létszám, ha)
„a) az oktató, kutató, tanári munkakörben alkalmazottak számát és a megtartandó órák számát figyelembe véve
– tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is – nem teljesíthető az Nftv. 26. §-ában és 34. §-ában
előírt követelmény:”

7. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 9. melléklet 5.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.6. Szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által
... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára
és ... szakképzettségére épülően a(z) ... (intézmény) ... szakirányú továbbképzési szakán a tanulmányi
kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírás, záradék””
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2. Az R6. 9. melléklet 5.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.7. a) Szakirányú továbbképzésben magyar-magyar közös képzést követően szerezhető közös oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által
... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és
... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z) .... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési
szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév. A hallgatói
jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény) végezte.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírások, záradék”
5.7. b) Szakirányú továbbképzésben többes oklevéllel megvalósuló magyar–külföldi közös képzést követően
szerezhető, a magyar felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által
... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és
... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z) .... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési
szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév. A hallgatói
jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény) végezte.
Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírások, záradék””
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A Kormány 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 2. §
(8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség: a közigazgatási,
társadalombiztosítási, igazgatásszervező, valamint munkaügyi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, továbbá
az a) pont szerinti szakképzettség.”
2. §		
A Kkr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
A Kkr. 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „miniszterelnökségi” szövegrészek helyébe a „miniszterelnöki” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Kkr. 2. § (6) bekezdése.

2. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 9/B. §-sal
egészül ki:
„9/B. § A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, az Alaptörvény értékeit
bemutató közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni.”
6. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendeletnek a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet,
valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelettel megállapított 9/B. §-ában előírt továbbképzés a 2018. január 1-jén
vagy azt követően indult továbbképzési időszak tekintetében alkalmazandó azzal, hogy az a 2017. december
31-én jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki – a 2014. január 1. és 2017. december
31. közötti továbbképzési időszakban – 2017. január 1. és 2017. december 31. között az Alaptörvény értékeit
bemutató témakörben közszolgálati továbbképzést nem teljesített, a 9/B. §-ban meghatározott továbbképzést
2018. december 31. napjáig köteles teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Kkr. 3. melléklet 61. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör
Kiemelt munkakörök az I. besorolási osztályban
Kárpótlással összefüggő feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy
bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-,
közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség;
katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási
szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség; igazságügyi szervező
szakképzettség.
Áldozatsegítési feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség;
okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Pártfogó felügyelői feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus,
szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás;
főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és
szakirányú továbbképzési szakon szerzett – így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező
szakképzettség.
Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles
kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség.”
2. A Kkr. 3. melléklet 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező, közigazgatási menedzser vagy közigazgatási szakértő
szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban
szerzett szakképzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs
ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II.) szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben érettségi végzettség és OKJ szerint:
migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs ügyintéző II.) szakképesítés vagy érettségi
végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.”
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3. A Kkr. 3. melléklet a következő 130a. ponttal egészül ki:
„130a. Halgazdálkodási igazgatás feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
főiskolai vagy egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, ha a képzés főbb területei között
a halgazdálkodási ismeretek szerepelnek; egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett állatorvos doktor
szakképzettség; egyetemi szintű biológus, zoológus vagy ökológus szakképzettség, szakirányú továbbképzésben
szerzett halászati szakmérnök, halászati szaküzemmérnök vagy halászati-halgazdálkodási szakmérnök
szakképzettség; külföldi egyetemen szerzett halászati mérnök szakképzettség, és halgazdálkodási szakirányú
tudományos fokozat.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség és halász szakmunkás szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: halász,
haltenyésztő vagy halász szaktechnikus szakképesítés.”
4. A Kkr. 3. melléklet
1.
1. pontjában, 22. pontjában, 26–27. pontjában, 32. pontjában, 42–43. pontjában, 46. pontjában,
51. pontjában, 54–55. pontjában, 62–63. pontjában, 78. pontjában, 82. pontjában, 87–88. pontjában,
98. pontjában, 104. pontjában, 108–109. pontjában, 111. pontjában, 127. pontjában, az egyes közszolgálati
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított
142. pontjában, 145. pontjában és 148. pontjában a „középiskolai” szövegrész helyébe az „érettségi”,
2.
2–4. pontjában, 6. pontjában, 8–14. pontjában, 18. pontjában, 20. pontjában, 25. pontjában,
30–31. pontjában, 33–35. pontjában, 39–40. pontjában, 44. pontjában, 45. pontjában, 47. pontjában,
50. pontjában, 52. pontjában, 56. pontjában, 58. pontjában, 66–67. pontjában, 69. pontjában,
73. pontjában, 81. pontjában, 83. pontjában, 85. pontjában, 92. pontjában, 102. pontjában, 107. pontjában,
113–116. pontjában, 123–125. pontjában, 126. pontjában, 128–131. pontjában, 134. pontjában,
138. pontjában, 144. pontjában és 150. pontjában a „középiskolai” szövegrészek helyébe az „érettségi”,
3.
2. pontjában és 6. pontjában a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú
pénzügyi, számviteli szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
4.
3. pontjában és 11–13. pontjában a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe
a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
5.
4. pontjában a „társadalombiztosítási szakképesítés” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási
szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
6.
5. pontjában, 7. pontjában és 99. pontjában a „számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „számviteli
szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
7.
9. pontjában a „revizori szakképesítés” szövegrész helyébe a „revizori szakképesítés; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
valamint a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyi-számviteli
szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
8.
10. pontjában a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyiszámviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség;
nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
9.
15. pontjában a „szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség”,
10.
16. pontjában az „aktuáriusi szakképzettség” helyébe az „aktuáriusi szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
11.
20. pontjában a „jogász szakképzettség” szövegrész helyébe a „jogász szakképzettség; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
12.
23. pontjában, 49. pontjában, 52. pontjában, 59. pontjában, 68–69. pontjában, 101. pontjában,
122. pontjában, 125. pontjában és 140–141. pontjában a „közigazgatási szakértő” szövegrész helyébe
a „közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”,
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

26. pontjában a „természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe
a „természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
27. pontjában a „rendszerszervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképzettség;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
28. pontjában a „végzettség” szövegrész helyébe a „végzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
30. pontjában a „rendszerszervezői szakképesítés” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
31. pontjában az „és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi,
informatikai, számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe az „és társadalombiztosítási, pénzügyi,
végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
32. pontjában és 96. pontjában az „igazgatási szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatási
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
35. pontjában az „agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási” szövegrész helyébe
az „agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási”,
41. pontjában, 122. pontjában és 131. pontjában az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség”
szövegrész helyébe az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
42. pontjában a „szakigazgatás-szervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakigazgatás-szervező
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
43. pontjában, 76. pontjában és 104. pontjában az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség”
szövegrész helyébe az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
45. pont 45.1. és 45.3. alpontjában, valamint 71. pontjában a „szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe
a „szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
45. pont 45.5. alpontjában az „okleveles közigazgatási menedzser” szövegrész helyébe az „okleveles
közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”, valamint a „vidékfejlesztési agrármérnök”
szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési agrármérnök; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
48. pontjában az „okleveles közigazgatási menedzser” szövegrész helyébe az „okleveles közigazgatási
menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”, valamint a „gyakorlat; általános” szövegrész helyébe
a „gyakorlat; okleveles kriminológus szakképzettség; általános”,
49. pontjában a „szakképzettség; egyetemi” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; egyetemi”,
50. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakon szerzett szakképzettség;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
58. pontjában a „végrehajtó-behajtói szakképesítés” szövegrész helyébe a „végrehajtó-behajtói szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
63. pontjában a „szakképzettség; főiskolai” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség;
főiskolai”,
64. pontjában, 97. pontjában, 143. pontjában, 146. pontjában, 147. pontjában és 149. pontjában
a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
74. pontjában a „megfelelő – szakképzettség” szövegrész helyébe a „megfelelő – szakképzettség; okleveles
kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
77. pontjában a „számviteli szakképzettség” szövegrész helyébe a „számviteli szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
78. pontjában a „társadalombiztosítási szakképesítés” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási
szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
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34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.

82. pontjában a „szakképzettség és legalább” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség
és legalább”,
83. pontjában a „vagy kormányablak ügyintézői vizsga” szövegrész helyébe a „vagy kormányablak ügyintézői
vizsga; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
86. pontjában, 98. pontjában és 127. pontjában az „intézményében) szerzett szakképzettség” szövegrész
helyébe az „intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
89. pontjában a „középiskolai érettségi” szövegrészek helyébe az „érettségi végzettség”,
102. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „ számítástechnikai szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
103. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség;
nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
105. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe „szintű szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
108. pontjában a „hostess szakképesítés” szövegrész helyébe a „hostess szakképesítés; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
109. pontjában a „biztonságszervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „biztonságszervező
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
110. pontjában és 136. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; okleveles
kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
111. pontjában a „katonai képzési területen szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „katonai képzési
területen szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
112. pontjában, 114. pontjában és 116. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe
a „szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
113. pontjában és 115. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrészek helyébe a „szakon szerzett
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
117. pontjában a „főiskolai szakképzettség” szövegrész helyébe a „főiskolai szakképzettség; okleveles
kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
120. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe „szintű szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség”,
126. pontjában a „rendszerszervezői szakképesítés” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképesítés;
okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
128. pontjában az „okmányügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe az „okmányügyintéző szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
129. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe a „szintű szakképzettség; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
133. pontjában a „végzettség” szövegrész helyébe a „végzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség;
nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
137. pontjában a „közgazdasági szakképezettség” szövegrész helyébe a „közgazdasági szakképezettség;
okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
138. pontjában a „szakügyintézői szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakügyintézői szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
141. pontjában az „igazgatásszervező szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatásszervező
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel
megállapított 142. pontjában a „szakügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakügyintéző
szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
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57.

144. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „ számítástechnikai szakképesítés;
okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
58.
145. pontjában és 148. pontjában a „szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző
szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző
szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
59.
151. pontjában a „rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „rendészeti
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”, valamint a „középiskolai érettségi” szövegrész helyébe az „érettségi”
szöveg lép.
5. Hatályát veszti a Kkr. 130. pontjában
a)
az „és halászati”,
b)
a „ , halászati szakmérnök”, valamint
c)
a „halászati szaktechnikus,”
szövegrész.
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A Kormány 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelete
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1c) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról,
valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. §
b) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés c) és d) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és g) pontjában, valamint
21/A. § b) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,
a 13. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 14. alcím és a 2. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
47. § (2) bekezdésében,
a 15. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 17. alcím és a 3. melléklet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában,
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,
a 18. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,
a 20. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés
c) pontjában, az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában,
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában,
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a 21. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. §
c) és d) pontjában,
a 23. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–e) pontjában,
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. §
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az ellenőrző hatóság a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint jelentést küld a közlekedésért felelős
miniszternek a tárgyévet követő év március 1-jéig.
(2) A közlekedésért felelős miniszter a beérkezett jelentések alapján a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint
éves jelentést készít és azt a tárgyévet követő tizenkét hónapon belül az Európai Bizottság számára is megküldi.
(3) Az eljáró hatóság – az éves jelentés összeállításához – tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert
a szabálytalanság miatt tett büntetőfeljelentésről, illetve a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendelet alkalmazásával kiszabott bírságról.”

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az ápolási díjat megállapító szerv
a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti igazolás felülvizsgálatát az ápolási díjat megállapító szerv által
népegészségügyi feladatkörben kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,
b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a szociális feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal által kijelölt, a (4b) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő szakértőtől
kérheti.”
(2) Az R1. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Az Szt. 52. § (2) bekezdése szerinti egyeztetés érdekében a NEAK a nyilvántartása szerinti, megelőző
év december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat – ide nem értve a jogosult betegségének BNO kódját –
a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatalon keresztül a tárgyév január 31-éig
megküldi a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal részére. A NEAK által megküldött
adatok között külön meg kell jelölni a tárgyévet megelőző évben kiadott és megszűnt hatályú közgyógyellátási
igazolványokat.
(2) A közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal a NEAK által megküldött adatokat a tárgyév
március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Ha az adatok között eltérés van, szükség esetén
a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatalon keresztül további egyeztetést
folytat a NEAK-kal és gondoskodik az adatok helyesbítéséről.”
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(3) Az R1.
a)

6/A. § (3) bekezdés g) pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg,

b)

40. § (3) bekezdésében az „Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal”
szövegrész helyébe az „A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal”
szöveg, valamint az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg,

c)

42. § (5) és (7) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg,

d)

42. § (6) bekezdésében, 43. § (2) és (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg,

e)

42. § (8) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. § (6) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe
az „A NEAK” szöveg,

f)

44. § (5) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal”
szövegrész helyébe az „a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal”
szöveg, valamint az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg

lép.

3. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az 1/C. § (1) bekezdésében és a 6/D. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladataihoz kapcsolódó
ügyekben országos illetékességgel elsőfokon a Kincstár központi szerve jár el.”

4. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.)
Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) hatáskörrel rendelkező hatóság: a Magyar Államkincstár, a járási hivatal (az 1. mellékletben foglaltak szerint),
valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,”
(2) Az R2. 3. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban
a döntéshozatalra a Magyar Államkincstár, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, valamint
a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti eljárásban másodfokú hatóságként – a (2c) és (2d) bekezdésben foglaltak kivétellel –
a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.
(2c) A fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés
esetében másodfokú hatóságként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el.
(2d) A Magyar Államkincstár által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés esetében másodfokú
hatóságként a földművelésügyi miniszter jár el.”
(3) Az R2. 3. §-a a következő (3a), (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Magyar Államkincstár a (2a) bekezdés szerinti eljárásban a helyszíni ellenőrzések lefolytatását
megállapodásban más hatóságra átruházhatja.
(4) A környezet-, természet- és vízvédelmi feladatok, illetve a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapothoz
(a továbbiakban: HMKÁ) kapcsolódó feladatok kivételével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a helyszíni
ellenőrzések egységes végrehajtása érdekében működteti a kölcsönös megfeleltetési feladatok ellátását támogató
informatikai rendszert, valamint központilag nyilvántartást vezet az elvégzett helyszíni ellenőrzések adatairól.
(4a) A környezet- és természetvédelmi, valamint a HMKÁ ellenőrzési feladatok vonatkozásában, illetve a kölcsönös
megfeleltetésre vonatkozó támogatáscsökkentés megállapításának tekintetében a Kincstár informatikai rendszert
működtet.”
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(4) Az R2. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) Az R2.
a)
2. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti az R2.
a)
1. § a) pontja,
b)
4/A. §-a.

5. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
5. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában földhasználó: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) előírása
alapján földhasználati bejelentésre kötelezett olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy
amelynek a földhasználata]
„b) tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló
megállapodáson, többlethasználati megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő, a Fétv. 76. § (4) bekezdése szerinti
sorsolásról szóló jegyzőkönyvön,”
(alapul.)
(2) Az R3. 5. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Fétv. 94. § (1) bekezdés d) pontja szerinti használat jogcímeként a következő jogcímek jegyezhetők be
a nyilvántartásba]
„a) tulajdonjogon alapuló földhasználat esetében (ideértve a tulajdonosi joggyakorláson alapuló földhasználatot is):
aa) tulajdonosi földhasználat (ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van),
ab) tulajdonosi földhasználat használati megosztásról szóló megállapodás alapján (ha a földrészlet közös
tulajdonban áll),
ac) tulajdonosi földhasználat többlethasználati megállapodás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),
ad) tulajdonosi földhasználat sorsolás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),”
(3) Az R3. 6/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/G. § (1) Ha a földrészlet közös tulajdonban áll és a tulajdonostársak a földrészlet teljes területét egyetlen
tulajdonostárs használatába adták, úgy a földhasználó tulajdonostársnak az adatlaphoz a Fétv. 95. § (3) bekezdés
c) pontjában felsorolt okiratok közül a többlethasználati megállapodást és – szükség esetén – az ennek mellékletét
képező térképi kimutatást kell csatolnia.
(2) Ha földrészlet közös tulajdonban áll, és a Fétv. 72. §-a szerinti harmadik személy földhasználati szerződés alapján
kéri a használat nyilvántartásba vételét, az adatlaphoz csatolni kell – a többlethasználati megállapodás kivételével –
a Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat is.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti iratok valamelyike az adott földrészlet használatának a nyilvántartásba vételével
összefüggő korábbi ügyben más földhasználó által a járási hivatalhoz benyújtásra került, a bejelentés során
elegendő – az iktatószámra történő hivatkozással – a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy a járási hivatalnál lévő
okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.
(4) Ha a földrészlet közös tulajdonban áll és a tulajdonostárs olyan haszonbérleti szerződés alapján kéri
földhasználatának bejegyzését, amelybe előhaszonbérleti joga gyakorlásával került haszonbérlőként, úgy
a földhasználatát a Fétv. 70. § (5) bekezdése alapján az 5. § a) pont ac) alpontjában meghatározott jogcímen kell
bejegyezni.”
(4) Az R3. 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a bejelentést akkor is, ha]
„c) a földhasználati szerződés, a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodás illetve
többlethasználati megállapodás értelmezhetetlen kikötést, feltételt tartalmaz;”
(5) Az R3. 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha
a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]
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(6)

(7)

(8)

(9)

„c) a közös tulajdonban álló földet érintően, a tulajdonostársak által létesített, a járási hivatalhoz benyújtott
használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati megállapodás alapján a földhasználóként
bejegyzett tulajdonostárs használata megszűnt,”
Az R3. 14. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha
a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]
„f ) a bejegyzett használat olyan földrészleten vagy a földrészlet olyan alrészletén áll fenn, amelynek a művelési ága
az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként került átvezetésre,”
Az R3. 14. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha
a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]
„h) a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés szerinti földhasználó személye a hatóság
jogerős döntésével változott meg, vagy
i) ha a földhasználat bejegyzésének alapjául olyan földhasználati szerződés kerül benyújtásra, melyet nem
a földrészlet bejegyzett tulajdonosa kötött, de a szerződés a benyújtása időpontjában érvényesen és hatályosan
fennáll.”
Az R3. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában és c) pontjában foglalt esetekben a tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló),
haszonélvező, vagy vagyonkezelő földhasználónak a nyilvántartásból való törlését az általa kötött földhasználati
szerződés, illetve a tulajdonostárs által kötött használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati
megállapodás szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni.”
Az R3. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés g)–i) pontjában foglalt esetben a bejegyzett földhasználónak a nyilvántartásból való törlését
a bejelentés szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni. A bejelentési adatlaphoz mellékelni
kell azt a jogerős hatósági döntést, bírósági ítéletet, érvényes földhasználati szerződést, amely a földhasználó
személyében bekövetkezett változást igazolja.”

6. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009.
(XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet
a)
1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek” című táblázat
aa)
1216 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
ab)
2066 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros
Kormányhivatala” szöveg,
ac)
2123, 2124 nyilvántartási számú sorok „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő” szöveg,
ad)
2196 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal” szöveg,
ae)
2259 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetve jogutódja” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg,
b)
1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” című táblázat 2197 nyilvántartási számú
sorában az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg,
c)
3. melléklet
ca)
1501 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő” szöveg,
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cb)

d)

1560, 1561, 1565, 1566, 1573 nyilvántartási számú sorok „adatszolgáltatóinak meghatározása”
elnevezésű oszlopában az „Országos Epidemiológiai Központ” szövegrész helyébe az „Emberi
Erőforrások Minisztériuma” szöveg,
cc)
1572 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály”
szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg,
cd)
1589, 1860, 1861 nyilvántartási számú sorok „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű
oszlopában az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szövegrész helyébe az „Állami
Egészségügyi Ellátó Központ” szöveg,
7. melléklet
da)
1392 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
a „hajózási hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros
Kormányhivatala” szöveg,
db)
2252 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” elnevezésű oszlopában
a „légiközlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium” szöveg

lép.

7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosítása
7. §		
Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
a)
23. § (6) bekezdése,
b)
4. melléklete.

8. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója a nyugdíjbiztosítási átutalás, illetve visszautalás elbírálásához
szükséges adatokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja által – az elektronikus űrlap
tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített és az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus
űrlapon, a megállapító szerv felhívásának kézhezvételétől számított huszonöt napon belül jelenti be a megállapító
szervnek. Az adatlap és az elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.”

9. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 41. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképzési feladatot ellátó hatóság gondoskodik az elektronikus rendszer működtetéséről és egyedi
hozzáférési jogosultságot biztosít a vizsgaszervező számára. A szakképzési feladatot ellátó hatóság az elektronikus
rendszerhez történő hozzáférési jogosultságot biztosít az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.”
(2) Az R4.
a)
8. § (1) és (2) bekezdésében a „szakközépiskolai” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,
b)
9. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 30. §
(4) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 52. § (6) bekezdés záró szövegrészében az „az állami szakképzési és
felnőttképzési szervnek” szövegrész helyébe az „a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,
c)
9. § (2) bekezdésében 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében,
12. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 30. § (5) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében
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d)

e)
f)
g)
h)

az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „A szakképzési feladatot ellátó
hatóság” szöveg,
10. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 30. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 33. §
(2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 49. § (1) és (4) bekezdésében, 50. §
(2) bekezdésében, 1. mellékletében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe
az „a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,
49. § (3) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrészek helyébe
az „a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,
50. § (1) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szervet” szövegrész helyébe
az „a szakképzési feladatot ellátó hatóságot” szöveg,
57. § (1) bekezdésében az „a szakközépiskola és a szakiskola” szövegrész helyébe az „a szakgimnázium,
a szakközépiskola és a szakiskola” szöveg,
1. mellékletében az „Állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe a „Szakképzési feladatot
ellátó hatóság” szöveg

lép.

10. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013.
(XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kormányhivatal ellátja
a) a felnőttképzési szakértői tevékenységet végzők bejelentésével, a szakértők ellenőrzésével, továbbá
a felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat,
b) a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével, a felnőttképzést
folytató intézmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat,
c) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos feladatokat,
d) a felnőttképzési nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adatkezelési feladatokat.”
(2) Az R5. 17. § (1) bekezdés a) pontjában az „az NSZFH” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal” szöveg lép.

11. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 45. ponttal egészül ki:
„45. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele”

12. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosítása
12. §

(1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)
5. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„13. gondoskodik a szakmai vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok, jegyzők és szakértők rendszeres felkészítéséről,”
(2) Az R6. 5. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„17. a szakképzési feladatot ellátó hatóság által összesített, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok
szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait egységes rendszerbe foglalja és megküldi
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter részére,”
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(3) Az R6. 5. § (1) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„25. a munkaerő-piaci képzések szervezésének keretében – a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslata alapján
és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével – meghatározza a képzési szakirányokat,”
(4) Az R6. 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében)
„e) jogszabályban meghatározott hatáskörében szervezi valamennyi vizsgaidőszakra a d) pontban foglaltak alapján
kidolgozott központi feladatlapok sokszorosítását és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak történő eljuttatását,”
(5) Az R6. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.”
(6) Hatályát veszti az R6. 5. §
a)
(1) bekezdés 7., 14. és 22. pontja,
b)
(3) bekezdés a), c) és h) pontja.

13. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 14. alcím címe helyébe a következő szöveg lép:
„14. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai”
(2) Az R7. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Kormány az (5) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő
helyszíni ellenőrzési feladatok ellátására Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.”
(3) Az R7. 25. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A Kormány a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet
a) 4. §-a szerinti agrárkár-megállapító szervként,
b) 7. § c) pontja szerinti, 9. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt feladatok ellátásáért felelős borászati
hatóságként,
c) 8. § (1) bekezdése szerinti borászati hatóságként,
d) 13. § e) pontja szerinti növény- és talajvédelmi hatóságként,
e) 29. § d) pontja és 30. § (1) bekezdése szerinti halgazdálkodási hatóságként,
f ) 42. § (4) és (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért felelős mezőgazdasági igazgatási szervként,
g) 44. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős szervként,
h) 48. § a) pontjában, b) pont bb) alpontjában, valamint c) és d) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős
növénytermesztési és borászati hatóságként,
i) 50. §-ában foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,
j) 51. § b) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként,
k) 52. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős talajvédelmi hatóságként,
l) 54. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős telepítési hatóságként,
m) 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként,
n) 57. § a), c), f ), g), j) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős tenyésztési hatóságként,
o) 59. § d) pontja és 60. § (1) bekezdése szerinti vadászati hatóságként
Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.
(14) A Kormány az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 1. § c) pontja szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró szervként,
b) 7. § (5) bekezdés a), d), f ) és j) pontjaiban foglalt feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként
Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.
(15) A (4) bekezdésben meghatározott feladatokat Csongrád megye tekintetében a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala látja el. Ha jogszabály e feladatok tekintetében megyei
kormányhivatalt említ, azon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát is érteni kell.”
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14. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

15. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) II. Fejezetének címe és 4. alcíme helyébe a következő
rendelkezések lépnek, továbbá a II. Fejezet a következő 4/A–4/C. alcímmel egészül ki:
„II. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS, A TERÜLETI ÉS A JÁRÁSI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE,
VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

4. Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
8. § Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság),
és országos illetékességű természetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos természetvédelmi hatóság)
(a továbbiakban együtt: országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) – kormányrendeletben
hatáskörébe utalt hatósági ügyekben – a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
4/A. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
8/A. § (1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben
foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. Budapest főváros és Pest
megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el.
(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság)
és a természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság),
(a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel
a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.
4/B. A járási környezetvédelmi hatóság
8/B. § A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi
hatóság) jár el.
4/C. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása
8/C. § (1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási
környezetvédelmi hatóság – a (2) bekezdésbe nem tartozó – környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei
gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai
irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági eljárásaiban, és a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban az Áht.
9. § f ) és g) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott
hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(3) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos
Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.
(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság eljárásával, mulasztásával, döntéseivel szemben
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felügyeleti
eljárás lefolytatására felügyeleti szervként a miniszter jogosult.”
(2) Az R8. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a mobil mérőegységekkel
elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 8/A. § szerinti általános illetékességi területére
a hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági mérési tervet
készít. A hatósági mérési terv – a 2. melléklet szerint – az adott területen a regionális laboratóriumot üzemeltető
megyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.”
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(3) Az R8. 35. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A vízvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi és vízügyi igazgatási szerv részére a 22. § a) pont ab) alpontja
szerinti területi környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a 36. § szerinti rendszerben
rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést.
(5) A vízvédelmi hatósági és a vízügyi igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges a 36. § b) és c) pontja szerinti
feladatok finanszírozása – a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások
kivételével – önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból
indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a 36. § b) és c) pontja szerinti
tevékenység költségét – a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
szóló kormányrendelet szerint – a kötelezett viseli.”
(4) Az R8. a következő 15. alcímmel egészül ki:
„15. A regionális laboratóriumok működtetése
36. § A 2. melléklet szerinti kormányhivatal – a víz, mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős
miniszter szakmai irányítása mellett – regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi,
illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti
a) a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,
b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint
c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.”

16. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
16. §

(1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek
módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat 2017. január 1-jétől
a megyei kormányhivatalok, a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a megyei
kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatalai látják el. E feladatkijelölés nem érinti a Kincstár kifizető
ügynökségi feladatkörébe tartozó feladatait.”
(2) Nem lép hatályba az R9.
a)
8. alcíme,
b)
1. melléklete.

17. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

18. A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Nem lép hatályba a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a.
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19. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 6. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Az e rendelet szerint megszüntetésre kerülő központi költségvetési szervek és a központi költségvetési
szervnek nem minősülő, egyéb szervezetek (a továbbiakban: átvevő szervezet) közötti – a feladatátvétellel
összefüggő – vagyonkezelési jogviszonyban bekövetkező jogutódlással kapcsolatos rendelkezések végrehajtása
során a (2)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A megszüntetésre kerülő központi költségvetési szervek vagyonkezelésében álló azon vagyonelemek
tekintetében, amelyek a szerv megszüntetését követő naptól az átvevő szervezetek feladatellátását szolgálják,
a központi költségvetési szerv vagyonkezelői joga – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési szerv
megszűnésének napján megszűnik.
(3) A központi költségvetési szerv a megszűnésének napján köteles a (2) bekezdés szerinti vagyonelemeket az általa
felvett – a vagyonelemek mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és a 2016. december 31-ei fordulónap
szerinti nettó könyv szerinti értékét tartalmazó – tételes leltár alapján az átvevő szervezet részére átadni azzal,
hogy az átadott vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról az átvevő szervezet köteles mennyiségi és
értékbeni leltárt felvenni. Az átvevő szervezet az átadó szervezet könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező
nyilvántartásai lezárásáig, legkésőbb 2017. február 28. napjáig köteles az átvett tételes leltár alapján a saját
hitelesített leltárát elkészíteni és azt az átadó szervezet részére átadni. A hitelesített leltárt az átvevő szervezet
a vagyonelemek átvételét követő hatvanadik napig köteles a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetnek megküldeni. Az átvevő szervezet a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnél a leltár megküldésével
egyidejűleg kezdeményezi az átvett vagyonelemek tekintetében a vagyonkezelési szerződés megkötését.
(4) A vagyonkezelési szerződés megkötéséig az átvevő szervezet a (3) bekezdés szerint átvett vagyonelem
nyilvántartásáról, állagmegóvásáról, őrzéséről, valamint védelméről gondoskodik, azt birtokolhatja és használhatja,
viseli továbbá a vagyonelemmel kapcsolatos közterheket és a kárveszélyt.
(5) Ha törvény vagy kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a megszűnő központi költségvetési szervtől az átvevő
szervezethez kerülő feladat ellátásához szükséges vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői jogviszonyban az átvevő
szervezet a megszűnő központi költségvetési szerv jogutódja, akkor a vagyonkezelői jogviszony és a vagyonkezelési
szerződés nem szűnik meg a központi költségvetési szerv megszűnésével, az e vagyonnal kapcsolatos
vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az átvevő szervezetet illetik a központi költségvetési szerv megszűnését
követő naptól.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a feladat ellátásához szükséges vagyonelemeket a megszűnő
központi költségvetési szerv az átvevő szervezet részére a megszűnés napjával köteles átadni azzal, hogy az átadott
vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról az átadó és az átvevő szervezet köteles mennyiségi és értékbeni
leltárt felvenni, és az átvevő szervezet köteles azt hatvan napon belül a tulajdonosi joggyakorló részére megküldeni.
A leltár megküldését követően az átvevő szervezet és a tulajdonosi joggyakorló kötelesek az átvett vagyonra
vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosítani. Az átadó központi költségvetési szerv a könyvviteli, nyilvántartási
számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében köteles a könyveiből
– a megszüntetése napjával – kivezetni az átadott vagyonelemeket, és azokat a tulajdonosi joggyakorló köteles
ugyanezen napi állapotnak megfelelő értéken könyveiben nyilvántartásba venni.”
(2) Az R10. 8. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A KEKKH-t az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet] 18. § (9) bekezdése alapján megillető vagyonkezelői jogok és kötelezettségek
a NISZ-re szállnak át, az átvevő és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) között külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.
(3b) A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. § (10) bekezdése alapján a KEKKH-hoz került személyi állomány
munkavégzéséhez szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és
kötelezettségek a NISZ-re szállnak át, a (3a) bekezdés szerint megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.”
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(3) Az R10. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az OEP-től 2017. január 1-jén az ONYF-hez kerülő, a pénzbeli ellátásokkal, a baleseti táppénzzel és az utazási
költségtérítéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő
foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2017. január 1-jétől
az ONYF az OEP jogutódja. Az OEP-től átvételre kerülő feladatok ellátását biztosító informatikai rendszereket
2017. március 31. napjáig az ONYF szakmai iránymutatása szerint a NEAK működteti és üzemelteti, amelyhez
a szükséges pénzügyi forrást az ONYF biztosítja. Ezen időszak alatt a NEAK gondoskodik a jogszabályváltozásoknak
való megfeleltetésről. Az informatikai rendszereket az ONYF 2017. április 1-jétől veszi át, és az ahhoz kötődő
foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében az ONYF 2017.
április 1-jétől a NEAK jogutódja. E kérdések rendezésére az ONYF és az OEP, illetve az ONYF és a NEAK megállapodást
köt.”
(4) Az R10. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A NEFI európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat menedzsmentjével kapcsolatos feladatai
tekintetében jogutód az Országos Közegészségügyi Intézet.”
(5) Az R10. 30. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2016. december 31. napján hatályban lévő, az NKH által kötött)
„e) a közlekedési hatósági tevékenységhez kapcsolódó országos nyilvántartások, informatikai rendszerek
működtetéséhez és fejlesztéséhez a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi
szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. mellékletének 1. pont 1.30. alpontja
és 2. pont 2.3. alpontja szerinti feladatokhoz kapcsolódó szerződések esetében az NKH helyébe az NFM lép;”
(6) Az R10. 42. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fővárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok közül)
„d) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által Zala megyei illetékességgel ellátott mérésügyi, valamint
műszaki biztonsági feladat- és hatáskörök, továbbá az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Zala Megyei
Kormányhivatal;”
(a közfeladat átvevője 2017. január 1-jétől.)
(7) Az R10.
a)
30. § c) pontjában az „NKH helyébe az NFM lép” szövegrész helyébe az „NKH helyébe a KEF lép” szöveg,
b)
41. § (3) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.)” szövegrész helyébe az „MNV Zrt.” szöveg
lép.

20. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosítása
20. §

(1) A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: R11.)
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:8 mezőjét megállapító rendelkezése
a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala” szövegrész helyett a „Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala” szöveggel lép hatályba.
(2) Az R11.-nek a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:4 mezőjét megállapító
rendelkezése a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala” szövegrész helyett a „Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala” szöveggel lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba az R11.
a)
48. § (7) bekezdése,
b)
50. alcíme,
c)
74. § (2) és (7) bekezdése,
d)
74. § (8) bekezdés 3., 10–13. és 16. pontja,
e)
149. alcíme,
f)
165. § (5) bekezdése,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

201. § (1) bekezdése,
201. § (2) bekezdés b) pontja,
251. § (2) bekezdése,
251. § (6) bekezdés f ) pontja,
293. § (1), (12), (13) bekezdése,
293. § (18) bekezdés 4. pontjában a „ , 35. § (4) bekezdésben” szövegrész,
27. melléklete.

21. Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról szóló
380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeleteknek
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő módosításáról szóló 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletnek az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok
(kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjét
megállapító rendelkezése a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala” szövegrész helyett a „Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala” szöveggel lép hatályba.

22. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 4. § (1)–(4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként (a továbbiakban:
közúti gépjármű-közlekedési hatóság)
a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben – a b) pontban foglalt kivétellel – a minisztert,
b) a (2) bekezdés 16. pontjában foglalt ügyekben a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt,
c) a (3) bekezdés szerinti ügyekben elsőfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,
másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert,
d) a (4) bekezdés szerinti ügyekben elsőfokon a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt, Pest megyében a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi
Hivatalát – összeférhetetlenség esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi
kerületi) hivatalt –, másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
(2) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként – a 16. pontban foglalt ügyek kivételével – a miniszter jár el:
1. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 41. § (1)–(2) bekezdése szerinti engedélyekkel,
valamint a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel, a nemzetközi szerződések szerint engedélyköteles
személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a Közlekedési Miniszterek Európai
Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlása;
2. a közúti járművek – ideértve a trolibuszt is – típusbizonyítványával, általános forgalomba helyezési, illetve
sorozat forgalomba helyezési és sorozat átalakítási engedélyével, az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott
járművek előzetes összeépítési engedélyével és a hazai járműforgalmazók részéről a megfelelőségi nyilatkozat
alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a jármű megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel
kapcsolatos hatáskör gyakorlása;
3. a kísérleti jármű esetében az eltérés engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása;
4. a nem közúti mozgógépekbe építendő belsőégésű motorok típusjóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása;
5. a közúti járműalkatrészek, járműtartozékok és járműtulajdonságok jóváhagyásának kiadásával, egyes
pótalkatrészek és tartozékok minősítő jel használatának engedélyezésével, valamint az alkalmazási engedély
kiadásával kapcsolatos hatáskör gyakorlása;
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6. a Kkt. szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása, a típusvizsgáló
tanúsító szervezettel a hatósági szerződés megkötése, valamint a típusvizsgáló tanúsító szervezet tevékenységének
ellenőrzése, és azok tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyelete, közúti járművek típusjóváhagyásával
kapcsolatos jogszabályok megsértőivel szemben bírság kiszabása;
7. a típusvizsgáló tanúsító szervezetnek, valamint az autóbusz-fenntartónak az emelt sebességhatárú autóbuszok
vizsgálatára vonatkozó feljogosítása, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartás és műszaki adatbázis kezelése;
8. a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált
megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló,
2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási
rendelettel módosított 1014/2010/EU bizottsági rendeletben, a 253/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi
rendelettel módosított, az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő
meghatározásáról szóló 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 293/2012/EU bizottsági
végrehajtási rendeletben meghatározott, az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztási és -kibocsátási adatainak
nyilvántartása és közzététele, a CO2-kibocsátás nyomon követési adatainak összegyűjtése és az Európai Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) részére történő továbbítása, továbbá az üzemanyag-töltőállomásokra vonatkozóan
a bejelentett adatok gyűjtése és a tagállami bejelentési feladatok ellátása;
9. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és
vizsgáztatásával, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékének vezetésével, kijelölésének
bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;
10. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával, a vizsgakötelezettség alóli mentesítésével,
ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység
engedélyezésével, az engedély felfüggesztésével és visszavonásával, a vizsgabiztosi tevékenységet végzők
nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból törlésével, ezen tevékenységek szakfelügyeletével kapcsolatos
hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének,
továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői
tevékenység szakfelügyeletét és a szakfelügyelethez kapcsolódó bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói
és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása;
11. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek szaktanfolyami képzésének és
továbbképzésének engedélyezésével, valamint vizsgáztatásával,
b) a menetíró készülékkel foglalkozó fórum munkájában hazánkat képviselő személy kijelölésével,
c) a menetíró vezérképviseletek elismerésével,
d) a tachográf beépítését, javítását, vizsgálatát és illesztését végző szervezetekre és járműgyártókra vonatkozó
nyilvántartással, és adatkezeléssel,
e) a menetíró készülék (tachográf ), a tachográf-kártyák és az adatrögzítő lap jóváhagyásával,
f ) a tachográf-kártya kibocsátásával, gyártásával, visszavonásával, nyilvántartásával, adatkezelésével és nemzetközi
adatcseréjével,
g) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek engedélyezésével, nyilvántartásával és
adatkezelésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása;
12. a közúti járművezetők előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálata, valamint
a pályaalkalmassági vizsgálatok módszertanának meghatározása, továbbá a közlekedéspszichológiai igazságügyi
szakértői vizsgálatok;
13. az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazott rendszerek és az e-learning tananyagok engedélyezése és
tanúsítvánnyal történő ellátása, továbbá a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a fogyasztók védelmét szolgáló
mutatók számításának meghatározása, a számítás és a mutatószámok közzététele;
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14. a közlekedési hatósági tevékenységhez kapcsolódó országos nyilvántartások, informatikai rendszerek
működtetése és fejlesztése, társhatóságok részére történő elektronikus adatátadás és a nemzetközi adatcsere
feltételeinek biztosítása;
15. Magyarország területén az EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott tehergépjárművel
kabotázsként közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység engedélyezése;
16. a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése;
17. a kormánytisztviselői, állami szolgálati jogviszony keretében műszaki vizsgabiztosi tevékenységet végző
személyek továbbképzésének biztosítása;
18. műszaki vizsgabiztosi névjegyzék vezetése és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása;
19. a közúti ellenőrök képzésének, továbbképzésének biztosítása, névjegyzékének vezetése, valamint a Kkt. szerinti
kezelői ellenőrök névjegyzékbe vétele és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása;
20. a gépjárműfenntartó szervezetek nyilvántartása;
21. a közúti közlekedési szolgáltatási, a saját számlás áruszállítási, valamint a saját számlás személyszállítási
tevékenységről szóló rendeletben meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági
feladatok, valamint
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet a módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
d) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,
e) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó
közös szabályok megállapításáról szóló, 2010. december 16-i 1213/2010/EU bizottsági rendeletben, valamint
f ) a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásában rögzítendő adatokra vonatkozó
minimális követelményekről szóló, 2009. december 17-i 2009/992/EU bizottsági határozatban
meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatok ellátása
során.
(3) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala jár el
1. a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó
szállítóeszközök időszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az azonosító jelzés hitelesítése, annak
használatának szabályozása, az alkalmassági bizonyítványának kiadása és a külföldi vizsgálati eredmények
honosítása;
2. a közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezésével
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása;
3. a rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni
nem képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés esetében az eltérés engedélyezésével
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása;
4. a pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága esetében az eltérés engedélyezésével kapcsolatos
hatáskörök gyakorlása;
5. a közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett
szerkezeti elemek átvizsgálására;
6. a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba
helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskör
gyakorlása;
7. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendelet szerint a korlátozás alóli felmentésre
vonatkozó engedélykérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása;
8. a muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék- és fényező termékek
forgalomba hozatalának engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása;
9. a közúti közlekedési szolgáltatást végzők részére előírt fedezetigazolás-minták tartalmának előzetes jóváhagyása
során.
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(4) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében az Érdi
Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el
1. a Kkt. szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása, a vizsgáló
állomással a hatósági szerződés megkötése, a vizsgáló állomások és a műszaki vizsgabiztosok tevékenységének
ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása, továbbá a hatóság által üzemeltetett, valamint
az illetékességi területén hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson – a jármű tulajdonosára egyébként
irányadó illetékességi szabálytól függetlenül – a közlekedési hatóság telephelyén végzett egyedi forgalomba
helyezés engedélyezése, jármű-honosítási eljárás, a bármely telephelyen végzett forgalomba helyezés előtti és
időszakos vizsgálat végzése, valamint a vizsgáló állomás és a járműfenntartó szervezetek tekintetében a Szolgtv.
szerinti szolgáltatás felügyelete;
2. járműbontókkal történő közreműködői megállapodások megkötése, a járműbontók tevékenységének
ellenőrzése, bontási engedély kiadása, tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása;
3. a Kkt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegések felderítésére irányuló, – a Kkt. 20. §
(11) bekezdésében a közlekedési hatóság hatáskörébe utalt – közúti és telephelyi ellenőrzések, valamint az azokhoz
kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárások lefolytatása;
4. a közúti járművek – ideértve a trolibuszt is – közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének,
egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése;
5. a közúti járművezetők elméleti és gyakorlati vizsgájának megszervezése és vizsgáztatása, a vizsgakötelezettség
alóli mentesítése, vizsgaútvonalak kiválasztása a vizsga során, közúti járművezetői vizsgák érvénytelenítése,
a közlekedésigazgatási hatóságok megkeresésére a vezetési jogosultság igazolása céljából a korábban tett közúti
járművezetői vizsgákról hatósági bizonyítvány kiállítása, utánképzési feltárások elvégzését követően utánképzési
programok kijelölése, továbbá a képzés, utánképzés, a szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének ellenőrzése,
ellenőrzést követően a jogszabályban nevesített jogkövetkezmények alkalmazása;
6. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről
szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hitelesítési eljárás
lefolytatása és a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő
címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–6. cikkében foglalt
rendelkezések betartásának ellenőrzése;
7. a (10) bekezdés szerinti szervezetek által felvett, jogsértést megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv alapján
kezdeményezett eljárás lefolytatása;
8. a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz előírt tevékenységi engedély,
engedélykivonat kiadásával, valamint az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezésével, a szolgáltatást
végző személygépkocsivezető igazolványának kiadásával kapcsolatos eljárások, valamint a személytaxi-szolgáltatás
és a személygépkocsis személyszállító tevékenységet érintő közlekedéshatósági szabályok megtartásának
ellenőrzése;
9. a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben továbbá a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű
motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben a bírságolási eljárás
lefolytatása;
10. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) a digitális tachográf-kártyák kiadásával, cseréjével és pótlásával, valamint
b) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek
engedélyezésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása;
11. a (2) bekezdés 11. pontja szerinti feladatokon kívül Magyarország tekintetében a közúti szállításra vonatkozó
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról,
valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti
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közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
az ellenőrzéshez szükséges tachográf-kártyákkal (a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, a műhelykártya és
az üzemben tartói kártya) kapcsolatos feladatok ellátása;
12. tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok
ellátása;
13. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása;
14. a veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „Jóváhagyási igazolás” kiadása;
15. a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítésének műbizonylattal történő igazolása;
16. a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység megtiltása;
17. a gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele;
18. közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok
ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
19. a mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, különösen
a jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakításához eltérés engedélyezése, a mozgáskorlátozott
közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságát elbíráló bizottságban történő műszaki szakértői közreműködés;
20. tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és engedélykivonattal, közösségi
engedéllyel, közösségi engedély hiteles másolatával kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása;
21. autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és engedélykivonattal, közösségi
engedéllyel, közösségi engedély hiteles másolatával kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása;
22. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény szerinti útdíj-ellenőrzési feladatok ellátása;
23. a Kkt. 33/A. §-ában előírt úthasználati díj megfizetésének ellenőrzése;
24. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyező
hatóságként a közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése;
25. az autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási, díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységhez
kapcsolódó európai uniós és az Interbus egyezmény szerinti ellenőrzési okmány, nemzetközi autóbuszos
menetlevelek, menetlevéltömbök kiadása, a visszaérkezett menetlevelek alapján a kabotázs tevékenység adatainak
nyilvántartása;
26. a közösségi engedéllyel rendelkező vállalkozás tehergépjárművét vezető nem európai uniós állampolgár
járművezetői igazolványának kiadása;
27. a közlekedési hatóság hatáskörébe utalt bejelentésekkel, engedélyezéssel, okmányokkal, nyilvántartással
kapcsolatos – máshol nem szabályozott – hatáskörök gyakorlása
során.”
(2) Az R12. 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6. § (1) Vasúti közlekedési hatóságként a Kormány a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a minisztert jelöli ki.
(2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók vizsgáztatását végző
vizsgabiztosokat a miniszter nevezi ki.
(3) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók elsőfokú időszakos,
soronkívüli és záró, valamint – a mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság előzetes
megállapítását kivéve – az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Kormány elsőfokú hatóságként
a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, másodfokú hatóságként
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert jelöli ki.
(4) A mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság előzetes megállapítása tekintetében
a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a vasútbiztonsági hatóság
részére tanúsító szervként jár el.
(5) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
a vasúti pályahálózattal érintett település esetében történő egyeztetési eljárásai során a vasúti közlekedési hatóság
jár el.
(6) A vasútszakmai oktatók névjegyzékét a vasúti közlekedési hatóság vezeti.”

659

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

(3) Az R12. 8. § (4) bekezdése a következő 34. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)
„34. jogszabály által más szerv hatáskörébe nem utalt hajózási hatósági hatáskörrel”
(kapcsolatos eljárásokban.)
(4) Az R12. 18. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket a közlekedési hatóságként eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatal, illetve ha elsőfokon országos illetékességgel útügyi hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatala jár el, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala köteles megvizsgálni.”

23. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 2. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az (1) bekezdésben, valamint a NÉBIH-nek e rendeletben
meghatározott hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 116. §-ában meghatározott
felügyeleti szervet megillető hatásköröket a miniszter gyakorolja.”
(2) Az R13. 3. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az agrárkár-megállapító szervként, borászati hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és
talajvédelmi hatáskörben, földművelésügyi igazgatási hatáskörben, pálinkaellenőrző hatóságként, talajvédelmi
hatóságként, valamint tenyésztési hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékessége a megye
egész területére kiterjed. A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait a főváros és Pest megye területére
kiterjedően a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja el.”
(3) Az R13. 38. § (1) bekezdés 3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ingatlanügyi hatóságként országos illetékességgel a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladata)
„3. a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, az ingatlannyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása vagy felfüggesztése
tárgyában történő határozat meghozatala, valamint a hozzáférés biztosítása,”
(4) Az R13. 38. § (1) bekezdése a következő 20. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Ingatlanügyi hatóságként országos illetékességgel a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladata)
„20. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági
bizonyítvány kiállítása.”
(5) Az R13. 47. § (1) bekezdés d) és e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény)]
„d) 7. § (5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés a) pontjában, 12. §-ában, 14. §
(1) bekezdésében, a közzététel vonatkozásában a (3) bekezdésében foglaltak, 15. § (8) bekezdésében a nyilvántartás
vonatkozásában, 15. § (10) és (11) bekezdésében, 19. § (2a) bekezdésében, 21/A. § (1) és (2) bekezdésében, 23. §
(1) bekezdésében, (2) bekezdés a), c), e) pontjában, j) pont ja) alpontjában, (5) bekezdésében, 24. § b) pontjában,
26. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH,
e) 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdés h) pont he) alpontjában foglaltak tekintetében a Pest
Megyei Kormányhivatal,”
(a kijelölt növénytermesztési hatóság)
(6) Nem lép hatályba az R13. 40. § (2) bekezdése.

24. Záró rendelkezések
24. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1–4. §, az 5. § (2)–(9) bekezdése, a 9–15. §, valamint az 1–3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Az 5. § (1) bekezdése, a 6. § 2017. január 2-án lép hatályba.
A 6. § c) pont cb) és cc) alpontja 2017. április 1-jén lép hatályba.
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25. §		
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. és 16. cikkeinek történő megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket ellenőrző szervek
A

B

Közösségi irányelv vagy rendelet vonatkozó rendelkezései

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek

termőföldön: a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró járási hivatal;
állattartó telepen: elsőfokú vízvédelmi hatósági
hatáskörében a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság

JFGK 1.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével
szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/
EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikke

JFGK 2.

Magyar Államkincstár
A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november
30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja, 4. cikk (1), (2) és
(4) bekezdése

JFGK 3.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és
növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK
tanácsi irányelv 6. cikk (1) és (2) bekezdése

Magyar Államkincstár

JFGK 4.

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,
az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 14., 15. cikke,
a 17. cikk (1) bekezdése, 18., 19. és 20. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 5.

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak
és a β-agonistáknak az állattenyésztésben történő
felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint
a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi
irányelv 3. cikk a), b), d) és e) pontja, 4., 5. és 7. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 6.

A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 2008.
július 15-i 2008/71/EK tanácsi irányelv 3., 4. és 5. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 7.

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek
címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i
1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és
7. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 8.

A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és 64/432/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK
tanácsi rendelet 3., 4. és 5. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal
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JFGK 9.

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó hatáskörében eljáró járási hivatal
szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7., 11.,
12., 13. és 15. cikke

JFGK 10.

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint
a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
55. cikk első és második mondata

a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási
hivatal

JFGK 11.

A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények
megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 2008/119/EK
tanácsi irányelv 3. és 4. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 12.

A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények
megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 2008/120/EK
tanácsi irányelv 3. és 4. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 13.

A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998.
július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelv 4. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal
”

2. melléklet a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pontja helyébe a következő pont lép:
„18. Vas megye
18.1. Celldömölki Járási Hivatal
18.1.1. Székhelye: Celldömölk
18.1.2. Illetékesség:
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
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Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
18.2. Körmendi Járási Hivatal
18.2.1. Székhelye: Körmend
18.2.2. Illetékesség:
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesrempehollós
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szőce
Vasalja
Velemér
Viszák
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18.3. Kőszegi Járási Hivatal
18.3.1. Székhelye: Kőszeg
18.3.2. Illetékesség:
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem
18.4. Sárvári Járási Hivatal
18.4.1. Székhelye: Sárvár
18.4.2. Illetékesség:
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Bő
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
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Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
18.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
18.5.1. Székhelye: Szentgotthárd
18.5.2. Illetékesség:
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
18.6. Szombathelyi Járási Hivatal
18.6.1. Székhelye: Szombathely
18.6.2. Illetékesség:
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövő
Ják
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemeskolta

665

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
18.7. Vasvári Járási Hivatal
18.7.1. Székhelye: Vasvár
18.7.2 Illetékesség:
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár”
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3. melléklet a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
A

B

A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatala
1.

2.

megnevezése

Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala

illetékességi területe

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Budapest
főváros, Pest megye
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város
közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

3.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Hajdú-Bihar
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

4.

5.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Jász-NagykunSzolnok megye

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Győr-Moson-Sopron megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Jász-Nagykun-Szolnok megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Győr-Moson-Sopron megye
6.

7.

8.

Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Vas megye

Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Zala megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Borsod-AbaújZemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Vas megye
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Zala megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád
megye
9.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Baranya megye

10.

Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Somogy megye

11.

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Tolna megye

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Bács-Kiskun
megye, Csongrád megye, Békés megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
13.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Fejér megye,
Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi
eljárásokban: Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből
a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém
megye, Komárom-Esztergom megye
”
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A Kormány 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a sportpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezetében meghatározott állami sport célú támogatásokra
vonatkozó előirányzatokra,
b)
az állami sport célú támogatás nyújtásának költségvetési évét megelőző évekről áthúzódó, a miniszter
irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak
eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, valamint
c)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján év közben megállapított, az a) pont szerinti fejezetbe tartozó, állami sport célú támogatásokra
vonatkozó új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában
1.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
2.
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
3.
csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, az EUMSz 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott
támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló,
2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1–75. o.), és az EUMSz 107.
és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 369., 2014.12.24., 37–63. o),
4.
diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
5.
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
6.
elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
7.
ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
8.
hivatásos csapat: olyan sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,
9.
hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti
sporttevékenységet végez,
10. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
11. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
12. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
13. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
14.
multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti
létesítmény,
15.
működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelről
szóló törvény) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és
diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás,
a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan
értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív
előjelű különbség,
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16.
17.

18.
19.
20.

nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam
ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

II. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok
2. §		
Ha az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó,
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül, a támogatás
a)
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás szabályaival összhangban, vagy
b)
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményre és multifunkcionális szabadidős
létesítményre nyújtott támogatás szabályaival összhangban
nyújtható.
3. §		
Nem ítélhető meg támogatás
a)
– a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b)
– a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
d)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
e)
mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás
részére támogatás, ha
ea)
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
eb)
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
f)
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik,
g)
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
h)
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
i)
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére.
4. §

(1) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.
(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét
a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
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(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(6) A 2. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(7) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell
figyelembe venni.
(8) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont
kamatláb alkalmazásával.
(9) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege a 3. alcím szerinti sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt
teljes költsége meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(10) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti
közzététel céljából a 3. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi
támogatásról.
(11) A (10) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére
vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.
(12) E rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(13) E rendelet alapján
a)
a 2. alcím szerinti csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
b)
a 3. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
5. §

(1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.
(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy
összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
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3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális
szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
6. §

(1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen cím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a)
beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
b)
működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével,
működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes
módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható
és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban
finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket
nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

7. §

(1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési
eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege
az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

8. §

(1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő
működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-,
a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak
el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

III. FEJEZET
AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
4. Az előirányzatok kezelésével kapcsolatos szabályok
9. §		
Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 41. § c) pontjában a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB), az Stv. 46/A. §
(6) bekezdés c) pontjában a Magyar Paralimpiai Bizottság, az Stv. 46/G. § (5) bekezdés c) pontjában a Nemzeti
Versenysport Szövetség, az Stv. 46/M. § (6) bekezdés c) pontjában a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport
Szövetség (a továbbiakban együtt: sportköztestület) tekintetében meghatározott feladatra is tekintettel –
az előirányzatok kezelő szerve a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium).
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(1) A kommunikációs feladatok ellátására legfeljebb a kedvezményezettnek nyújtott támogatás öt százaléka fordítható,
kivéve a „Szabadidősport támogatása”, valamint a „Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások” előirányzatok
terhére nyújtott támogatásokat.
(2) Az előirányzatokon összesen rendelkezésre álló összeg öt százaléka az előirányzatok pályázat útján történő
felhasználására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a költségvetési támogatások szerződésszerű
felhasználásának ellenőrzésére is fordítható.

11. §		
A kedvezményezett részére – ha e rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) vagy az Ávr. eltérően nem rendelkezik – vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható támogatási
kérelem vagy pályázat alapján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

5. A pályázat útján nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje
12. §

(1) A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan a pályázati kiírás honlapon történő
közzétételével, a pályázati kiírás és a támogatási döntés előkészítésével, a támogatási szerződés megkötésével,
módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésével, valamint a tájékoztatással
kapcsolatos feladatokat pályázatkezelő szervezet is elláthatja.
(2) Ha a pályázati kiírás előírja, a pályázó a pályázat benyújtásakor pályázati díjat köteles fizetni. A pályázati díj mértékét
a pályázati kiírás határozza meg, amelynek összege legfeljebb húszezer forint lehet.

13. §

(1) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt címre és formában kell benyújtani.
(2) Érvénytelen a pályázat, ha
a)
azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b)
a pályázat határidőn túl érkezett, vagy
c)
a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra.
(3) Ha a pályázat érvénytelen, erről az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérkezésétől
számított nyolc napon belül a pályázót értesíteni kell.
(4) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

14. §		
A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő hatvan napon belül kell
megkötni.

6. Az egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje
15. §

(1) A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás iránt támogatási kérelmet írásban kell benyújtani
a miniszternek.
(2) A támogatási kérelem tartalmazza a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.
(3) Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a miniszter a támogatási kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a költségvetési támogatás igénylőjét legfeljebb tizenöt napos határidő
kitűzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a költségvetési támogatás igénylője a hiánypótlási felhívásnak
határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter a támogatási kérelmet elutasítja és erről
a költségvetési támogatás igénylőjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.

16. §

(1) A miniszter a támogatási kérelemről annak kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt.
(2) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési
támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladat – a költségvetési támogatás igénylője által
történő – ellátásának szervezeti célszerűségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.
(3) Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy
ez esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségtervet kell benyújtania.
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7. A támogatási szerződés előkészítése, megkötése és módosítása
17. §

(1) A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat,
valamint dokumentumokat nyújtja be:
1.
gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
képviselője nevét, adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, hiteles
cégaláírási nyilatkozatát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját,
2.
gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű
másolatát, képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető
pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási
megállapodás másolatát,
3.
egyéni vállalkozó esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát vagy vállalkozói igazolvány számát,
adószámát, bankszámlaszámát, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát
vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi
hatósági bizonyítványt,
4.
az 1–3. pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy esetén harminc napnál nem régebbi
igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplő
adatairól, képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető
pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, adószámát, bankszámlaszámát,
5.
az 1–4. pont szerinti szervezet működési engedélyét, ha a szervezet tevékenysége működésiengedély-köteles,
6.
természetes személy esetén születési nevét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
bankszámlaszámát,
7.
a sportköztestületnek nyújtott működési célú költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett
költségvetését,
8.
a sportköztestületnek nyújtott működési célú költségvetési támogatás kivételével a tervezett program
szakmai tervét és az 1. melléklet szerinti költségtervét, a felhasználás részletes leírását,
9.
a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, az építésiengedély-köteles
tevékenységekhez szükséges jogerős építésügyi hatósági engedély kivételével,
10.
építésiengedély-köteles tevékenység esetén a jogerős építési engedélyt,
11.
beruházási célú költségvetési támogatás esetén – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően –
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben
foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, illetve ha a kedvezményezett az ingatlan vagyonkezelője,
a tulajdonos nyilatkozata is szükséges,
12.
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet
végző kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz,
13.
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer részére történő
adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz,
14.
a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, igazolását arról, hogy az Stv. 23. § (1) bekezdésében
meghatározott szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett,
15.
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben
meghatározott, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeinek eleget
tesz,
16.
a kedvezményezett igazolását arról, hogy a 32. § (3) bekezdés és a 38. § (2) bekezdés szerinti önrész
rendelkezésére áll,
17.
a kedvezményezett nyilatkozatát az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis)
támogatásról.
(2) Az (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott személyes adatok kedvezményezett részéről történő szolgáltatása
önkéntes, de azok támogató részére való rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás
a költségvetési támogatás feltételét képezi.
(3) A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felszólítás
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kézhezvételétől számított harminc napon belül van lehetőség, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
A hiánypótlás ideje a támogatási szerződés megkötésére meghatározott határidőbe nem számít bele.
(4) A 32. § (2) bekezdése szerinti esetben a kezesi felelősséggel helytálló sportszövetségnek az (1) bekezdés 2. pontja
szerinti dokumentumot, valamint a tartozás visszafizetése esetére az azonnali beszedési megbízás alkalmazására
vonatkozó meghatalmazást kell csatolnia.
(5) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett nyilatkozatot vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kiállított, harminc napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy
a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje.
18. §

(1) A 17. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtani, ha
a kedvezményezett
a)
a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,
b)
az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi
költségvetési szerv,
c)
olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter jogszabály, vagy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,
d)
olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter
a támogató,
e)
helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács.
(2) Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettről a kincstár törvényben meghatározott közhiteles
és nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek a 17. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
dokumentumot nem kell benyújtania. Ez esetben a kedvezményezett létezését a támogató ellenőrzi
a nyilvántartásban.
(3) Ha a kedvezményezett a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott
intézmény vagy a felsőoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, a 17. §
(1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett
létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenőrzi a nyilvántartásokban.
(4) Ha a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében
a)
a civil szervezet, közhasznú szervezet nem csatolta adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított,
harminc napnál nem régebbi kivonatot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú szervezet bírósági
nyilvántartásba vett adatait a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,
b)
az egyéni vállalkozó nem csatolta az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás
másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál
nem régebbi hatósági bizonyítványt, a miniszter az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi
be, illetve ellenőrzi,
c)
a gazdasági társaság nem csatolta harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, a miniszter az adatokat
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.
(5) A Kormány hatáskörében végrehajtott, nem a központi költségvetés fejezetei közötti megállapodás alapján
lebonyolított tárgyévi, a sport célú előirányzatok javára történt előirányzat-átcsoportosítás, valamint az Ávr. 153. §
(1) bekezdése alapján meghiúsult, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok Kormány döntése
alapján, az eredetitől eltérő célra visszahagyott forrásai esetében az ezek terhére történő támogatásnyújtáskor
a miniszter a támogatási szerződést a 17. § (1) bekezdés 11–15. pontja szerinti dokumentumok hiányában is
megkötheti. A támogatás folyósításának – a 21. §-ban meghatározottak mellett – feltétele, hogy a kedvezményezett
a 17. § (1) bekezdés 11–15. pontja szerinti dokumentumokat a szerződéskötést követő tizenöt napon belül
benyújtsa. Ennek hiányában a támogatás folyósítására nem kerül sor.

19. §		
Az Ávr. 84. § (1) bekezdésének figyelembevételével a kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdésében
meghatározott biztosítékként köteles benyújtani a támogatóhoz valamennyi, jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli
hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt
nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok
érvényesítésének sorrendjét is. A kedvezményezett biztosítékként egyéb olyan eszközt is felajánlhat a támogatónak,
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amely lehetővé teszi, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét
maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen érvényesítse. A biztosítékadási kötelezettség
elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítását annak pótlásáig fel kell függeszteni.
20. §

(1) A támogatási szerződés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében –
a költségvetési támogatás felhasználására az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben
meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás összegének módosítása
az Ávr. 95. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben többlet költségvetési támogatás biztosítására is
kiterjedhet. A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása írásban
kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási
határidő leteltéig. A támogatási szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás
indokát is. Az elszámolási határidő módosítása esetén a kedvezményezett köteles a 19. §-ban meghatározott,
a módosított elszámolási határidőnek megfelelő biztosítékot benyújtani, legkésőbb az általa történő támogatási
szerződés módosítás aláírásakor.
(2) Ha a támogatási szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási
szerződést módosítani kell.
(3) A támogatási szerződésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett –
a költségtervben rögzített összegek – a bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok,
a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén – a költségvetési
támogatás és – ha az előírásra került – a saját forrás főösszegén belül eltérhetnek.
(4) A költségvetési támogatás terhére történő felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerződésben
meghatározott mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legalább húsz százalékot
meghaladó eltérés elfogadására csak a támogatási szerződés módosítása keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével.

21. §		
A költségvetési támogatás folyósítására a támogató részéről akkor kerülhet sor, ha
a)
a kedvezményezettnek az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel,
vagy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal szemben kilencven napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem
áll fenn, és
b)
a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehető látványcsapatsport támogatásból nincs kizárva.

8. A költségvetési támogatás felhasználása, elszámolása és a felhasználás ellenőrzése
22. §

(1) A költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben foglalt célra és
feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerződés előírásainak megfelelő harmadik személy által is felhasználható.
(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót számviteli bizonylattal – ideértve a kifizetést igazoló
bizonylatot, szerződést is – alátámasztott módon a 2. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített
elszámolási táblázat) kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóhoz az összesített
elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót papír alapon eredetiben kell benyújtani, és a támogatási
szerződésben a támogató részéről megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell
szerkeszthető változatban.

23. §

(1) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles
a költségvetési támogatásról a költségvetési támogatás végső felhasználóját az összesített elszámolási táblázat
szerint elszámoltatni, és az összesített elszámolási táblázat, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, a támogatási
szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát
a támogatónak átadni a 3. melléklet szerinti elszámolással egyidejűleg. A kedvezményezett köteles továbbá csatolni
a támogatás végső felhasználójától egy nyilatkozatot, miszerint a kedvezményezett a fizetési kötelezettségének
eleget tett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.
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24. §

(1) A beszámoló benyújtására előírt határidőt
a)
a támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, valamint az egymillió forintot meg nem
haladó összegű költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét
követő harminc napon belüli időpontra,
b)
az a) pontban meghatározott esetek kivételével hatvan napon belüli időpontra
kell a támogatási szerződésben meghatározni.
(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell
elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítőből és a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került –
a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, a költségvetési
támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett
képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat
a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit
számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.
(3) A százezer forint értékhatárt meg nem haladó számlák másolatát a támogatói okirat vagy támogatási szerződés
erre vonatkozó rendelkezése esetén nem kell benyújtani, ha a számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát,
az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok (2) bekezdés szerinti záradékolásának
megtörténtét könyvvizsgáló igazolja. A könyvvizsgáló kamarai tagságát a támogató ellenőrizheti.
(4) A beszámolót a támogató az annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül megvizsgálja és dönt annak
elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről
a döntést követő tíz napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására
vonatkozó határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb negyven nappal
meghosszabbíthatja hiánypótlás esetén.
(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is
hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás
eredménytelenségét követően a támogató érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazást.

25. §

(1) Ha a kedvezményezettnek nyújtott költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett,
a kedvezményezett képviselője a költségvetési támogatás végső felhasználójának a költségvetési támogatás
felhasználását igazoló beszámolóját annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül megvizsgálja és
tájékoztatja a költségvetési támogatás végső felhasználóját a beszámoló elfogadásáról vagy annak hiányosságáról.
Hiánypótlásra két alkalommal, megfelelő, de alkalmanként legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével kerülhet sor,
és a felhívásban meg kell jelölni a beszámoló hiányosságát.
(2) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy
a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem
fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a sportköztestület elnöke érvényesítheti a beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

26. §

(1) A költségvetési támogatás felhasználását és elszámolását a minisztérium, valamint a jogszabályban, a pályázati
felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.
(2) A támogató – a felhasználási időszakban vagy a beszámoló benyújtását követően, de legkésőbb a beszámoló
elfogadását követő egy éven belül, de beruházási célú költségvetési támogatás esetén 15 évig bármikor –
a felhasználás helyszínén ellenőrizheti a költségvetési támogatás felhasználását. Amennyiben a beruházási célú
költségvetési támogatás ellenőrzése esetén a támogató megállapítja, hogy a kedvezményezett a 15 évre vállalt
sportcélú fenntartásnak nem tesz eleget, a támogatási összeg visszafizetését 100%-ban, ügyleti kamattal együtt
előírhatja. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja.
(3) A támogató a beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során
a kedvezményezett a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, beruházások, szolgáltatás megrendelések
kapcsán a közbeszerzést lebonyolította-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat
a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően – legkésőbb az elszámolással egyidejűleg – nyújtja
be a támogató részére. A kedvezményezett e kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét
és a benyújtás határidejét a támogatási szerződésben kell meghatározni.
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(4) Beruházási vagy felújítási célú támogatás esetén kedvezményezett köteles fényképpel igazolni, hogy jól látható
módon elhelyezte a kommunikációs táblát, amelyhez az elszámolás előtt a logót a támogató elektronikus levél útján
a rendelkezésére bocsájtja.

9. A költségvetési támogatás felfüggesztése, visszavonása
27. §

(1) A támogató
a)
felfüggeszti vagy visszavonja a Gerevich Aladár-sportösztöndíját annak
aa)
a versenyzőnek, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet
alapján doppingeljárás megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként
jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy akinek a válogatott kerettagsága megszűnik,
ab)
a sportszakembernek, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet alapján doppingeljárás megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás
eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy akinek a versenyzőt felkészítő
jogosultsága megszűnik,
b)
felfüggeszti vagy – a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja
annak a sportszervezetnek, vagy sportszervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének
a költségvetési támogatását,
ba)
amellyel az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember tagsági, illetve szerződéses
jogviszonyban áll, és
bb)
amellyel szemben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy
a fogyatékosok országos sportszövetsége a doppingszabályzatának az a) pontban meghatározott
versenyző vagy sportszakember általi megsértésével összefüggésben jogerős sportfegyelmi
büntetést szab ki,
c)
felfüggeszti vagy – a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja
annak a sportszövetségnek a költségvetési támogatását,
ca)
amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezeta tagja, illetve amelynek versenyrendszerében
részt vesz, és
cb)
amely sportszövetség – a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjének tájékoztatása szerint – nem
tesz eleget a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
feladatainak.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettre vonatkozó jogerős büntetést kiszabó
határozat egy példányát az eljáró doppingbizottság a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül
továbbítja a támogatónak.
(3) A nemzeti doppingellenes szervezet vezetője az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakról szóló
tájékoztatását a tudomásszerzéstől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.
(4) A költségvetési támogatás teljes összegének – (1) bekezdés szerinti – felfüggesztésére vagy visszavonására akkor
van lehetőség, ha:
a)
a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi
sporteseményen történik,
b)
a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú versenyzőjének sérelmére követik el, vagy
c)
a doppingvétséget a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló
kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékben szereplő anabolikus
szerekkel, peptid hormonokkal (ennek mimetikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel
összefüggésben követik el.

28. §

(1) A költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésének időtartamáról, a visszafizetendő költségvetési
támogatás összegéről a támogató a 27. § (1) bekezdésében meghatározott magatartások, a 27. § (4) bekezdése,
valamint a (2) és a (3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc
napon belül dönt.
(2) A költségvetési támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj esetében
a felfüggesztésről szóló döntést követő hónap első napja, egyébként a költségvetési támogatás felfüggesztéséről
szóló döntés meghozatalának napja.
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(3) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama
a)
a 27. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet hosszabb, mint a versenyzővel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerős döntésben meghatározott eltiltás büntetés időtartama, más büntetés alkalmazása
esetén legfeljebb egy év,
b)
a 27. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb egy év.
(4) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama alatt állami sport célú támogatás a sportág szakmai
feladatainak ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem nyújtható.
(5) A költségvetési támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztéséről való döntés nem veszélyeztetheti
a sportszervezet vagy a sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.
(6) A visszavont költségvetési támogatást a kedvezményezett – a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől,
amennyiben elektronikus úton kerül értesítésre, úgy attól a naptól számítva számított harminc napon belül
– visszafizeti a minisztérium 10032000-01220328-50000005 számú fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási
keretszámlára az átutalási megbízás közlemény rovatában az Áht. azonosító és a szerződésszám megjelölésével.
(7) A támogató a költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztéséről a döntés meghozatalát követő
öt napon belül értesíti a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjét.
29. §

(1) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit
vagy a támogatási szerződés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül
írásban bejelenteni a támogatónak, és a fel nem használt költségvetési támogatásról írásban lemondani, azt
visszafizetni, valamint a költségvetési támogatás felhasznált részéről elszámolni.
(2) A vissza nem térítendő céllal nyújtott költségvetési támogatás esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett
kedvezményezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó
kérelmére biztosított részletekben történő teljesítés a tizenkét hónapot nem haladhatja meg. A részletfizetési
kedvezmény biztosítására a támogató és a kedvezményezett külön megállapodást kötnek.

IV. FEJEZET
A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
30. §

(1) Az előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 4. melléklet tartalmazza. A 4. mellékletben meghatározott
felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal
azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendbeli besorolásától függetlenül.
Az előirányzatok terhére nyújtott támogatások felhasználására és az elszámolható költségekre az V. Fejezet további
különös szabályokat állapít meg.
(2) Az előirányzatokon rendelkezésre álló források – a 4. mellékletben, illetve az V. Fejezetben szereplő különös
szabályokon kívül – az alábbiakra használhatók fel:
a)
bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések,
b)
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
c)
adott feladathoz kapcsolódó működési (dologi) kiadások támogatása,
d)
a feladat megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések,
e)
beruházási és felújítási célú kiadások.
(3) Az előirányzatokon rendelkezésre álló források harmadik személy részére továbbadhatóak, amelynek elszámolásáért
a költségvetési forrás kedvezményezettje felel.

V. FEJEZET
A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
31. §		
E fejezet tartalmazza a 10–19. alcímekhez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó, a támogatás
igénybevételének feltételeiként előírt eljárási és előirányzat gazdálkodási szabályokat.

10. Versenysport támogatása
32. §

(1) A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat az a)–d) pont szerinti
kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sport- és sportdiplomáciai események rendezésével összefüggő
költségek fedezetéhez:
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a)
b)
c)

a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály világbajnoksága,
a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,
a felnőtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny),
d)
világ- és európai sportági szövetség által rendezett kongresszus, konferencia, illetve szövetség irányító és
szakmai szerveinek ülése.
(2) Ha a sportszövetség előzetes jóváhagyását követően a sportszövetség jogi személyiséggel felruházott
szervezeti egysége vagy a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet nyeri el az (1) bekezdés
szerinti sportesemény rendezési jogát, a regisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtására, valamint
sikeres pályázat esetén a sportesemény költségvetési támogatására a sportszövetség bevonásával kerülhet sor
a sportszövetség kezesi felelőssége mellett.
(3) A miniszter a költségvetési támogatás feltételeként a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sport- és
sportdiplomáciai esemény teljes költségvetésének legfeljebb tizenöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását
írhatja elő.
33. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtását legalább negyvenöt nappal – ha a pályázat
benyújtásához a Kormánynak a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére, létesítményfejlesztésre,
beruházásra vonatkozó garanciavállalása, a költségvetési támogatásról szóló, vagy ötvenmillió forintot meghaladó
támogatási kérelemre vonatkozó szándéknyilatkozata szükséges, legalább kilencven nappal – megelőzően
a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a sportesemény megrendezésének szándékát és az előirányzatból
való költségvetési támogatás iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére,
kivéve a (2) bekezdésében meghatározott esetet. A regisztrációs kérelmet az 5. melléklet szerinti – a minisztérium
honlapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton megküldeni.
(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétől számított harminc napon belül elbírálja, dönt annak
nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról, amelyről a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet értesíti.
Ha a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter hiánypótlás végett a kérelmező
sportszövetségnek legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével visszaküldi.
(3) A miniszter a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét elutasítja, ha
a)
nem a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet nyújtotta be, vagy
b)
nem a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy
c)
a regisztrációs kérelem a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet hibájából hiányosan került
benyújtásra és a hiánypótlás nem vezetett eredményre, vagy
d)
a regisztrációs kérelem benyújtására az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét követően került sor.
(4) Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés,
beruházás szükséges, a regisztrációs kérelemhez – a sportesemény megrendezésének támogatási kérelme mellett –
a sportesemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetőjének a sportesemény megrendezéséhez szükséges
előzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.
(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

34. §

(1) A sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet támogatási
kérelmet nyújthat be – legkésőbb a sportesemény időpontját megelőző év április 30-ig – a miniszter részére.
A támogatási kérelmet a 6. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és
elektronikus úton megküldeni.
(2) A miniszter – egyedi kérelemre – a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény esetén eltekinthet a regisztrációs
kérelem benyújtásától, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidőt követően is benyújtható, ha:
a)
a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követően kerül
kiírásra,
b)
az adott nemzetközi szövetség előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére kéri
fel a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet, vagy
c)
a sportesemény kiemelkedő sportszakmai jelentőségű.
(3) Ha az évenként megrendezendő Világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra,
a sportszövetségnek kizárólag a 6. melléklet szerinti támogatási kérelmet kell postai és elektronikus úton
megküldenie a minisztérium részére a sportrendezvény időpontját megelőző év április 30-ig.
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(1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alapján dönt a költségvetési támogatásban részesíthető, a 4. melléklet
4. sorában meghatározott szervezetekről.
(2) A tárgyévre vonatkozó költségvetési támogatásról való döntés során a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
a)
a sportesemény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,
b)
a sporteseményen részt vevő országok, sportolók, nézők várható száma,
c)
a sportesemény közvetítésének Magyarország kedvező nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,
d)
a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, akadálymentesítés, a beruházás
sportágfejlesztési és sportpolitikai, valamint gazdaságösztönző hatása,
e)
a sportesemény, valamint az azzal összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési
éven áthúzódó – hatása,
f)
a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó egyéb állami sport célú
támogatási kérelem,
g)
a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok,
valamint a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (Sportaccord) IWGA Világjátékok Magyarországon történő
megrendezésével is összefüggő összetettsége, jelentősége,
h)
a sporteseménynek a sportág további fejlődésére gyakorolt, várható hatása,
i)
a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára gyakorolt hatása.

36. §		
A 32. § (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás esetén – a 17. §-ban meghatározottak mellett – a támogatási
szerződés megkötésének feltételei a következők:
a)
a kedvezményezett szervezet lehetővé teszi, hogy a támogatási szerződés megkötésétől a költségvetési
támogatás felhasználásával történő elszámolásig a miniszter képviselője tanácskozási joggal részt vehessen
a szervezőbizottság munkájában,
b)
a kedvezményezett szervezet költségvetést készít és nyújt be a miniszter részére, amely alapján
meghatározásra kerül, hogy a miniszter által nyújtott költségvetési támogatás milyen rendezési költségekhez
használható fel.
37. §		
A kedvezményezett szervezet a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőig a miniszter részére
megküldi a sportesemény szakmai értékelését is.
38. §

(1) A 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból kiemelkedő
jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő költségek fedezetéhez
a miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat.
(2) A miniszter a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból
kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények teljes költségvetésének legfeljebb huszonöt
százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.

39. §		
A kedvezményezett szervezet a 32. § (3) bekezdése és a 38. § (2) bekezdése szerinti önrész rendelkezésre állását
legkésőbb a szerződés megkötéséig igazolni köteles.
40. §		
A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a 32. § (1) bekezdése
és a 38. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezéséhez szükséges sporteszközök, berendezések,
sportfelszerelések beszerzéséhez.
41. §		
A sportinformációs rendszer kialakításával, működtetésével, modulszerű továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok
keretében kerül támogatásra a rendszer adattörzs bővítéséhez és frissítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatos
ellátása, ennek keretében
a)
a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési
feladatok elvégzése,
b)
a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása, valamint
c)
a rendszer széles körben történő megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és
disszeminációs, különösen médiakampányok lebonyolítása.
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11. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ
feladatainak támogatása
42. §		
Az Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása,
továbbá az MLSZ feladatainak támogatása előirányzat szerinti költségvetési támogatás
a)
kiemelt utánpótlás központok feladatai ellátásával összefüggő működési költségekre,
b)
a köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatokra,
c)
az akadémiai program megvalósítását segítő kollégiumi nevelésre és ellátásra, sportegészségügyi és
sporttudományi feladatok elvégzésére,
d)
az akadémiai programban részt vevő igazolt sportolók havonta legfeljebb bruttó százezer forint összegű,
az akadémiai programban való részvétel céljaival összhangban álló támogatására,
e)
versenyre, mérkőzésre, edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás költségére,
f)
sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díjára, valamint
g)
felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségére
használható fel.

12. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
43. §

(1) A 4. melléklet 7. sor 7.1. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:
a)
a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá
a felkészülés szakmai költségei,
b)
a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,
c)
a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,
d)
a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével
összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi
eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,
e)
doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,
f)
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és
tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi költségek,
g)
a sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre
vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,
h)
a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók
felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti –
bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,
i)
sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,
j)
sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei.
(2) A 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során – az (1) bekezdésben
meghatározottak mellett – a következő tételek számolhatók el:
a)
a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,
b)
a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,
c)
a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok
megjelentetésének, beszerzésének költségei,
d)
a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót
terhelő járulékai és megbízási díja,
e)
a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak,
f)
a sportszövetség, sportszervezet sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.
(3) A 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség sportköztestület a költségvetési támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában
meghatározott feladatokra köteles fordítani. A szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor
az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő szövetségi adatait kell figyelembe
venni:
a)
a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz,
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b)
a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz,
c)
a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.
(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül kettőnek nem felel meg, a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem
lehet több másfélmillió forintnál.
(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági
szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:
a)
a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt
százalékának felosztása a 7. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági
eredményességi pontszám alapján történik,
b)
a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg hetvenöt
százalékának felosztása a következő adatok alapján történik, a megjelölt arányban
ba)
a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,
bb)
a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,
bc)
a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,
bd)
a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,
be)
a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulása óta eltelt évek) háromszoros szorzóval,
bf )
egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, azaz a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval,
pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres
szorzóval, edzőpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros
szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval.

13. A Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
44. §

(1) A miniszter Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat
adományozhat az olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyző, valamint
a felkészítésében közreműködő edző, szövetségi kapitány, válogatott vezetőedző és a versenyző felkészítésében
közvetlenül részt vevő egyéb sportszakember [a (8)–(17) bekezdés alkalmazásában, a továbbiakban együtt: edző]
részére.
(2) A sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, valamint a (8)–(17) bekezdés alapján sportösztöndíjban részesíthető
természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a miniszter
a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján az érintett sportköztestület javaslatára figyelemmel határozza meg
azzal, hogy az egyes sportágak keretösszegeit a sportági összpontszám arányában veszi figyelembe.
(3) A (8)–(17) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra
a)
csak válogatott kerettag versenyző jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,
b)
csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzőt felkészítő edző jogosult, aki
ba)
a sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott legalább középfokú edzői képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai
felkészítéssel összefüggő képesítéssel, továbbá
bb)
a versenyző sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel vagy
a versenyző részére versenyengedélyt kiadó sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal
rendelkezik, és e feltételek fennállását igazolja.
(4) Külföldi állampolgárságú edző sportösztöndíjra jogosultságának – kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat –
a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül további feltétele, hogy az edző
a)
az edzői tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,
b)
a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,
c)
annak igazolását, hogy bankszámlával rendelkezik, továbbá
d)
a tartózkodási engedélye másolatát – amelyből megállapítható, hogy legalább a munkaszerződés,
munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamával megegyező időtartamban Magyarország területén
jogszerűen tartózkodik –
csatolja.
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(5) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti EGT-állampolgárságú edzők esetében a sportösztöndíjra jogosultság
feltételei azonosak a magyar állampolgárságú edzőkre a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.
(6) A sportösztöndíjban részesülőkről a miniszter a (8)–(17) bekezdésben meghatározottak szerint dönt és gondoskodik
a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történő folyósításáról.
(7) Ha a versenyzővel, edzővel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás
indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.
(8) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthető
a)
az előző négy évben olimpiai játékokon érmes vagy világbajnokságon kizárólag olimpiai versenyszámban
világbajnok versenyző,
b)
az a) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző,
c)
az előző négy évben paralimpián érmes vagy világbajnokságon paralimpiai versenyszámban világbajnok
versenyző,
d)
a c) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző.
(9) A kiemelt sportösztöndíj mértéke
a)
a (8) bekezdés a) pontja szerinti versenyző esetén
aa)
egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,
ab)
egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító
eredmény után versenyzőnként havonta legalább kétszázezer, legfeljebb háromszázezer forint,
b)
a (8) bekezdés b) pontja szerinti edző esetén – a (13) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –
ba)
az a) pont aa) alpontjában meghatározott versenyző által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító
eredmény után havonta négyszázezer forint,
bb)
az a) pont ab) alpontjában meghatározott versenyzők, csapat által elért, kiemelt sportösztöndíjra
jogosító eredmény után havonta háromszázezer forint,
c)
a (8) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (8) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportágban
elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta legfeljebb kétszázezer forint,
d)
a (8) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (8) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportág
csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után
versenyzőnként és edzőnként havonta legfeljebb egyszázezer forint.
(10) A kiemelt sportösztöndíjban részesülő személyekről a miniszter
a)
versenyző esetén az elért eredményekre,
b)
edző esetén a legjobb eredményt elért versenyzőjének eredményessége és az edző szakmai pályafutásának
értékelésére
figyelemmel dönt.
(11) A versenyző a (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül
csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Az edző a (9) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és
d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra.
(12) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthető a (8) bekezdés hatálya alá nem tartozó felnőtt, valamint utánpótlás
korosztályban induló versenyző, és a felkészítését végző edző.
(13) A szövetségi sportösztöndíj mértéke a (14) és (15) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
a)
sportoló esetén havonta legalább harmincezer, legfeljebb háromszázezer forint,
b)
edző esetén havonta legalább ötvenezer, legfeljebb háromszázezer forint.
(14) A fogyatékosok sportjában működő sportszövetségek vagy ezek tagszervezetei által foglalkoztatott edző, továbbá
a fogyatékosok sportjának versenyrendszerében induló versenyző sportösztöndíjának mértéke – a (15) bekezdésre
is figyelemmel – versenyző és edző esetén egyaránt havonta legalább húszezer, legfeljebb százötvenezer forint.
(15) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzők támogatására
fordítható.
(16) A szövetségi sportösztöndíj pályázati rendszerben kerül felhasználásra, a pályázatot a miniszter írja ki és dönt
a beérkezett pályázatokról.
(17) Az Stv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott sportköztestületek félévente egy alkalommal a miniszter részére
javasolhatják az éves keretösszegen belül a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek
körének a módosítását.
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14. Utánpótlás-nevelési feladatok
45. §

(1) A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (a továbbiakban: Sport XXI. Program) koordinációs feladatai keretében
a költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:
a)
a Sport XXI. Programban részt vevő sportszervezetek, valamint országos sportági szakszövetségek szakmai
feladatainak támogatása,
b)
testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők, valamint a program szakszövetség általi irányítását,
felügyeletét, koordinációját végzők – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos
munkaadót terhelő járulékai, – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – béren kívüli juttatásai,
a béren kívüli juttatások kifizetői közterhei és megbízási díja,
c)
sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d)
a Sport XXI. Programhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása,
e)
egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,
f)
átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása,
g)
a Sport XXI. Program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,
h)
hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
i)
eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,
j)
egyéb, a Sport XXI. Program koordinációjával összefüggő feladatok támogatása.
(2) A Héraklész Program megvalósítása érdekében nyújtott költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:
a)
hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvétel támogatása,
b)
hazai és nemzetközi versenyen, mérkőzésen való részvétel, illetve versenyrendezés támogatása,
c)
a Héraklész Programban részt vevő válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének
támogatása,
d)
sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,
e)
sportszakemberek díjazása,
f)
bevizsgált táplálék-kiegészítők beszerzésének támogatása,
g)
sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggő kiadások támogatása,
h)
sportszer, sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,
i)
egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggő feladatok,
j)
egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése.
(3) A köznevelési típusú sportiskolák részére nyújtott költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:
a)
a köznevelési típusú sportiskolákban használandó, sportszövetségi jóváhagyással rendelkező sportági
tantervek elkészítése,
b)
a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,
c)
a sportági tantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus formában történő
kiadása,
d)
a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és
sportpszichológiai koncepció kidolgozása,
e)
kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények
és szakmai műhelyek munkája,
f)
a sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos
költségek támogatása,
g)
a sportiskolai kerettanterv megvalósításában közreműködő pedagógusok programmal kapcsolatos
többletfeladatainak – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót
terhelő járulékai,
h)
a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítő eszközbeszerzés,
i)
egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok,
j)
egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,
k)
egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatainak ellátása.
(4) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok
ellátását a következők szerint:
a)
az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történő részvételt,
b)
az ORV magyarországi megrendezését,
c)
a sportegyesületek utánpótlás-nevelési műhelyeinek szakmai munkáját.
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15. Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása
46. §

(1) A 4. melléklet 12. sor 12.1. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek
számolhatók el:
1.
a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá
a felkészülés szakmai költségei,
2.
a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,
3.
a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,
4.
a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és
egyéb egészségügyi szolgáltatásokkal, táplálkozási tanácsadással, sportegészségügyi eszközök, műszerek,
gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásával) kapcsolatos költségek,
5.
a válogatott kerettag versenyzők doppingvizsgálatával, doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos
felvilágosításával összefüggő költségek,
6.
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és
tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi költségek,
7.
a sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre
vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,
8.
a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók
felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti –
bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,
9.
sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,
10.
a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,
11.
a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,
12.
a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok
megjelentetésének, beszerzésének költségei,
13.
a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót
terhelő járulékai és megbízási díja,
14.
a pénzügyi tevékenységgel és könyvelési szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek, szakértői díjak,
15.
a sportszövetség, sportszervezet, sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek,
16.
sportszakemberek képzésének és továbbképzésének díjai.
(2) A 4. melléklet 12. sor 12.2. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során az (1) bekezdés
1–9. pontjában meghatározott tételek számolhatók el.
(3) A költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos
sportági szövetségek esetében a következő feltételeket kell figyelembe venni:
a)
a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz,
b)
a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz,
c)
a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.
(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül kettőnek nem felel meg, a 4. melléklet 12. sor 12.1. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben
nem lehet több másfélmillió forintnál.
(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül legalább kettőnek megfelel, a 4. melléklet 12. sor 12.1. pontjában foglaltak költségvetési támogatására
rendelkezésre álló összeg
a)
huszonöt százalékának felosztása a 7. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított
sportági eredményességi pontszám alapján történik,
b)
hetvenöt százalékának felosztása a következő arányok alapján történik:
ba)
a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,
bb)
a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,
bc)
a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,
bd)
a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,
be)
a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulása óta eltelt évek) háromszoros szorzóval,
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bf )

egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, így a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval,
pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres
szorzóval, edzőpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros
szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval
számítandó.

16. Sportegészségügyi ellátás támogatása
47. §		
A Sportegészségügyi ellátás támogatása előirányzat terhére nyújtott támogatás az alábbi költségekre fordítható:
a)
az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedő orvosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszőrök,
gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeletéhez,továbbá orvosok (keretorvosok), gyógytornászok,
sportpszichológusok, masszőrök foglalkoztatásához,
b)
a keretorvossal nem rendelkező válogatott keretek sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi
csoport működtetéséhez,
c)
a válogatott kerettagok szűrővizsgálatainak elvégzéséhez, táplálkozási tanácsadáshoz,
d)
teljesítmény-élettani laboratórium, valamint sportgenomikai laboratórium működtetéséhez,
e)
intézményi műszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez,
f)
sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megjelentetéséhez,
g)
edzőtáborokban, olimpiai központokban, valamint az országos sportegészségügyi hálózat keretében
a sportorvosi ellátáshoz,
h)
sportorvosi szakrendelések, valamint a keretorvosi hálózat online regisztrációs rendszerének kialakítására,
fejlesztésére,
i)
a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, felvilágosító,
nevelő, ellenőrző tevékenységhez,
j)
orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához,
működtetéséhez,
k)
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez,
l)
az olimpiai, paralimpiai és a Speciális Világjátékokra való felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával
kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításához, különös tekintettel a betegirányítási feladatokat
ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésére,
m)
egyéb, a sportegészségüggyel összefüggő feladatok ellátásához.

17. Szabadidősport támogatása
48. §

(1) A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében
a)
a szabadidősport-rendezvény megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások,
b)
sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő
sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
műszerek, gyógyszerek, bevizsgált étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,
c)
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggő költségek,
d)
sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,
e)
szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerűsítésével,
felújításával közvetlenül összefüggő költségek,
f)
a sportszövetség, sportszervezet, sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,
g)
a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek
– a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai,
megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,
h)
a sportrendezvény szervezésével összefüggő étkezés és frissítők költségei,
i)
a sportrendezvény résztvevőinek díjazásával kapcsolatos közvetlen költségek,
j)
a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek – a (2) bekezdésben foglalt korlátozással –,
k)
a versenyrendezés (ideértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések
rendezésének költségei,
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l)

a hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel költségei (ideértve a sportdiplomáciai feladatokkal
összefüggő költségeket is)
számolhatók el.
(2) A költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek
elszámolhatók.

18. Diák- és hallgatói sport támogatása
49. §		
A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:
a)
a sportegészségügyi ellátás (a rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek sporttevékenységével
összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi
eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) költségei,
b)
a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek
– a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai,
megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,
c)
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,
d)
a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,
e)
a sportesemény szervezésével összefüggő étkezés költségei,
f)
a sportesemény szervezésével összefüggő frissítők költségei,
g)
a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken, bajnokságokon
kiemelkedően szereplő iskolák jutalmazásának költségei,
h)
a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
i)
a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések
megrendezésének költségei,
j)
a sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt,
a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő
költségek,
k)
pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak
számolhatók el.

19. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
50. §

(1) A miniszter a Kiemelt Edzői Program (a továbbiakban: KEP) keretében biztosítja a kiemelt edzők foglalkoztatásának,
továbbképzésének költségeit. A KEP a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartását,
továbbképzését, magyarországi foglalkoztatását, illetve munkavégzésük egységes követelményrendszerének
kialakítását szolgálja. A KEP keretében foglalkoztatott kiemelt edző a hozzá kapcsolódó sportoló olimpiai
sportágban elért eredménye alapján részesül állami támogatásban.
(2) A KEP tárgyévi keretösszegét, valamint a támogatásban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát
a miniszter állapítja meg. A KEP tárgyi- és személyi hatályát, a jogosultsági feltételeket, a kiemelt edzői kategóriákat
és azok díjazását a miniszter szabályzat keretében határozza meg.
(3) A kiemelt edzők díjazásáról a miniszter a (2) bekezdésben hivatkozott szabályzatban meghatározottak szerint dönt
és gondoskodik azok tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történő folyósításáról.
(4) Ha a KEP keretében foglalkoztatott edzővel, valamint az edzőhöz kapcsolódó sportolóval szemben doppingvétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás indul, a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.
(5) Vissza kell vonni a támogatást, ha
a)
az edzővel, valamint az edzőhöz kapcsolódó sportolóval szemben jogerős doppingbüntetésként eltiltás kerül
kiszabásra,
b)
az edző sportolót felkészítő jogosultsága megszűnik.
(6) A támogatásban részesülő személyekről a miniszter a MOB javaslatára való figyelemmel dönt.
(7) A MOB félévente egy alkalommal a miniszter részére javasolhatja az éves keretösszegen belül a költségvetési
támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
51. §

(1) Ez a rendelet − a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–50. § és az 52. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

52. §		
E rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b)
az EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
53. §		
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás feltételeként a sportesemény teljes
költségvetésének legfeljebb tizenöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.”
54. §		
Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból
kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő költségek
fedezetéhez a miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat
sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, sportszervezet, sportiskola,
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, sportköztestület, a sportesemény megvalósításában részt
vevő gazdasági társaság, valamint a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási
intézmények támogatási kérelme alapján.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás feltételeként a sportesemény teljes
költségvetésének legfeljebb huszonöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.”
55. §		
Hatályát veszti az R. 25. § (1) bekezdésében a „legfeljebb nyolcvanöt százalékának” szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Sorszám

Kiadás megnevezése

1

Az igényelt támogatás
terhére

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

3. Összesen

2. Igényelt támogatás

ebből a támogató által előírt

1. Saját forrás

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

Szerződés iktatószáma:
Kedvezményezett neve:
Támogatott feladat megnevezése:

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!
adatok forintban

Támogató által előírt
saját forrás terhére
(amennyiben
Támogató által
meghatározott forrás
megléte a támogatásnyújtás feltételeként
előírásra kerül)

1. melléklet a …/2016. (……) Korm. rendelethez

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

1. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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a.) ebből:

5. szállítási, utazási költségek

4. rezsi jellegű kiadások

3. bérleti díjak

2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak

1. anyagköltség, készletbeszerzés

3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

2
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A

2. államháztartáson kívülre**

6. Felújítások (a bekerülési ért.ék. részét képező valamennyi elismert korszerűsítési ktg.-gel)

5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)

3

1. államháztartáson belülre – kivéve központi költségvetési szervet**

Működési kiadások összesen (1+2+3+4)

ebből:

Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által
4. végzett feladat – l. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)

b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton
elszámolandó összeg)

7. egyéb dologi kiadások

6. egyéb szolgáltatások vásárlása
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Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a
tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)

C

januárban:
februárban:
márciusban:
áprilisban:
májusban:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4

júliusban:
augusztusban:
szeptemberben:
októberben:
novemberben:

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)

Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)

2. államháztartáson kívülre**

1. államháztartáson belülre – kivéve központi költségvetési szervet**

B

ebből:

Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által
7. végzett feladat – l. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)
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Ft decemberben:
Ft

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

PH.
a támogatást igénylő cégszerű aláírása

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

5

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

Dátum: 20….év……………….hónap…….nap

…….... év …...….hó
…….... év …...….hó
…….... év …...….hó
…….... év …...….hó
…….... év …...….hó

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

júniusban:
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Bérköltség, egyéb
személyi jellegű
kifizetések

Munkaadókat terhelő
járulékok

Anyagköltség,
készletbeszerzés

Szellemi tevékenység
költségei, szakértői,
előadói díjak

Bérleti díjak

Rezsi jellegű
kiadások

Szállítási, utazási
költségek

Egyéb szolgáltatások
vásárlása

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.3

9.2

9.1

8.4

8.3

8.2

8.1

7.4

7.3

7.2

7.1

6.4

6.3

6.2

6.1

5.4

5.3

5.2

5.1

4.4

4.3

4.2

4.1

3.4

3.3

3.2

3.1

2.4

2.3

2.2

2.1

csatolt
számla
sorszáma

Szerződéshez
mellékletként csatolt
KÖLTSÉGTERV
fő sorai

Elszámolandó támogatás összege:

4.

1.

Szerződés összege:

3.

B

Az elszámolás összeállítójának neve,
telefonszáma, e-mail címe:

2.

A

Kedvezményezett neve:

1.

A

C

B

Bruttó
összeg

CG

Számla / bizonylat adatai

CB
CC
CD
CE
Bizonylat
CF
A
A számla
Gazdasági
típusa (számla,
bizonylat
Bizonylat
Nettó
bérkifizetési
teljesítésének esemény
kiállításá
sorszáma
összeg
rövid leírása
összesítő,
dátuma
nak kelte
számlakivonat)

CA

2. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

CH
A számviteli
bizonylat
kiállítójának
neve

CI
A számviteli
bizonylat
kiállítójának
adószáma

CJ
Pénzügyi
teljesítés
időpontja

1

A számlán
szereplő
összegből a
támogatás
terhére
elszámolt
összeg

D

Aláírás*

Dátum*

C

Támogató
tölti ki!

E

Elszámolást ellenőrizte*

Összesített elszámolási táblázat

A költségterv
egyes fő
soraiban
igényelt
támogatás

F

Előző részletek
elszámolásában
elfogadott összeg

G

H

Támogatásra
elszámolt –
összesen

.

D

Eltérés
összege/
%-a

I

2. melléklet a …/2016. (……) Korm. re
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Beruházás

Felújítás

Összesen

11.

12.

13.

12.4

12.3

12.2

12.1

11.4

11.3

11.2

11.1

10.4

10.3

10.2

P. H.
................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

Az elszámolás kelte: .......................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé, a ....................................... iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt
fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai
az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli
előírások szerint került sor.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás
teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az
eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

* Támogató tölti ki!

Egyéb dologi
kiadások

10.

9.4

10.1
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

D.

B.

E.

Aláírás:

Keltezés:

1

Elszámolást
ellenőrizte:

A
támogató
tölti ki!

C.

a …. számú támogatási szerződés keretében biztosított támogatás felhasználásáról

Szerződésmódosítás
következtében le
Eredeti
Módosított
Ténylegesen
Harmadik fél
nem szerződött/
szerződéses szerződéses kifizetett/elfogadott
megnevezése
elszámolás alapján
érték
érték
összeg
el nem fogadott
összeg

C.

Elszámolandó támogatás összege:

4.

B.

A támogatás szerződés szerinti összege:

3.

A.

Az elszámolás összeállítójának neve,
telefonszáma, e-mail címe:

Kedvezményezett neve:

2.

1.

A.

3. melléklet a …/2016. (…. ...) Korm. rendelethe

Elszámolási táblázat a támogatás végső felhasználója által benyújtott elszámolások összesítésére

3. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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Az elszámolás kelte:………………………………………

2

P.H.

a képviseletre jogosult személy aláírása

………………………………………

Kijelentem, hogy a fenti elszámolási táblázatban feltüntetett elfogadott összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor.
Kijelentem, hogy a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott, jelen melléklet szerinti elszámolással egyidejűleg a támogatónak
átadott dokumentumok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

11. Összesen:

10.

9.
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7

298268

297446

5

6

025155

005412

Alcímnév

C

Jogcímcsop.
név

D

E

Jogcímnév

6 Olimpiai mozgalommal összefüggő,
valamint egyéb, a sport stratégiai
fejlesztését
szolgáló
feladatok
támogatására
1 Versenysport és
olimpiai felkészülés
szakmai támogatása

5 Országos sportági szakszövetségek
akadémiai rendszerének kialakítása,
továbbá az MLSZ feladatainak
támogatása

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása

Címnév

Áhtazonosító

2
3
4

1

B

A

Előirányzat célja

F

7.1. Az előirányzat támogatja a versenysport és az
olimpiai felkészülés következő szakmai feladatait:
az olimpiai felkészülést, az olimpiai kvalifikációt
eredményező versenyekre történő felkészülést és
részvételt, az olimpiai sportágak országos sportági
szakszövetségei, az országos sportági szövetségek,
valamint e szövetségek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységei, továbbá – a sportágak olimpiai
eredményességét is figyelembe véve – e szövetségek
tagszervezeteként
működő
és
annak
versenyrendszerében részt vevő sportszervezet, szakmai
feladatainak ellátását;
7.2. a sportköztestület, az olimpiai sportágak országos
sportági szakszövetsége, az országos sportági
szövetség, sportszervezet szakmai programjai és
feladatai megvalósításával összefüggő működési
költségeit;

sportköztestület,
költségvetési
szerv,
sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel felruházott szervezeti
egysége, sportszervezet

5.1. országos sportági szakszövetség,
sportszervezet
5.2. Az MLSZ utánpótlás-nevelési
programjában részt vevő sportszervezetek,
ezek jogi személyiséggel rendelkező
szakosztályai,
szervezeti
egységei,
köznevelési intézmény, költségvetési szerv

Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar
Paralimpiai
Bizottság,
Nemzeti
Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák,
Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a
továbbiakban együtt: sportköztestület),
sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel felruházott szervezeti
egysége,
fogyatékosok
országos
szövetsége, sportszervezet, gazdasági
társaság,
felsőoktatási
intézmény,
költségvetési
szerv,
köznevelési
intézmény, felnőttképzési intézmény, civil
szervezet

Kifizetésben részesülők köre

G

pályázati úton

kérelem alapján

kérelem alapján

pályázati úton

kérelem alapján

Támogatás
biztosításának módja

H

biztosítható

biztosítható

biztosítható

Támogatási előleg

I

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

Rendelkezésre
bocsátás módja

J

K

-

-

-

Visszafizetés
határideje

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. évi sport célú fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

Az előirányzat támogatja
4.1. a kiemelt hazai rendezésű sportesemények
rendezését;
4.2. a versenysport fejlesztési feladatait;
4.3. a sportszakemberek képzését, továbbképzését,
valamint
sporteseményeken,
kongresszusokon,
konferenciákon történő részvételt, ezek magyarországi
megrendezését, a megrendezésre való pályázást,
valamint sportdiplomáciai tevékenységgel összefüggő
feladatok ellátását;
4.4. a sportszakmai képesítések modul rendszerű
szakmai
és
vizsgakövetelményein
alapuló
kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai
vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és
kiadását;
4.5. a sportinformációs rendszerek kialakításával,
működtetésével,
modulszerű
továbbfejlesztésével
kapcsolatos feladatokat, szakértői tevékenységet;
4.6. egyéb, a versenysport támogatással összefüggő
feladatokat.
5.1. Az előirányzat támogatja a sportolói életpálya
bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek
kiválasztásának és folyamatos nyomon követési
rendszerének kiépítése érdekében a kiemelt utánpótlásnevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztését,
ennek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai
képzést
és
a
felkészüléshez
szükséges
sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá
intézményesített
kapcsolatot,
átjárhatóságot
a
köznevelés
intézményrendszerével
a
fokozott
sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás
rugalmas kialakítása céljából.
5.2. Az előirányzat támogatja továbbá a Magyar
Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ)
utánpótlás-nevelési programját.

4. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

beszedési
megbízás
benyújtására
vonatkozó
felhatalmazó
nyilatkozat (a
továbbiakban:
felhatalmazó
nyilatkozat)

Biztosíték

L

-

-

-

Kezelő
szerv

M

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

Lebonyolító
szerv

N

-

-

-

O
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

4. melléklet a …/2016. (……) Korm. rendelethez
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298279

298291

250078

8

9

10

7
Utánpótlásnevelési feladatok

4
Doppingellenes
tevékenység
sportszakmai
feladatai

2 Sporteredmények,
sportszakmai
tevékenység anyagi
elismerése

7.3. a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen
a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve az
utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
7.4. az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett
Európa Játékokra, továbbá az ifjúsági olimpiai
játékokra történő felkészülést és részvételt;
7.5. az olimpiai és paralimpiai játékokon való
részvételt, valamint
7.6. az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei
esetében a felkészülést, kvalifikációt és részvételt.
Az előirányzat támogatja
8.1. a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék
folyósítását;
8.2. az olimpiai járadék folyósítását;
8.3. a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer
működtetését.
Az előirányzat biztosítja továbbá
8.4. a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes
sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő
sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas
sportszakemberek
rászorultsági
alapon
történő
költségvetési támogatásának;
8.5. az Ezüstgerely pályázat
forrását.
Az előirányzat támogatja a nemzeti doppingellenes
szervezet
(Hungarian
National
Anti-doping
Organization, a továbbiakban: HUNADO) által ellátott
következő doppingellenes feladatokat:
9.1. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendeletben
meghatározottak
szerint
a
sportolók doppingellenőrzése;
9.2. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti egyéb doppingellenes
feladatok;
9.3. a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a
doppingbizottság, valamint a dopping fellebbviteli
bizottság működtetése;
9.4. a doppingellenes nemzetközi szerződésekből eredő
kötelezettségek teljesítése;
9.5. a doppingellenes neveléssel, felvilágosítással
kapcsolatos feladatok;
9.6. az egyéb, a doppingellenes tevékenységgel
összefüggő, jogszabály, közbeszerzési szerződés és
egyéb megállapodás alapján ellátott feladatok.
10.1. Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program
10.2. Héraklész Program
10.3.
Az
utánpótlás-neveléssel
összefüggő
felkészüléshez, versenyeztetéshez, versenyrendezéshez,
versenyzési feltételek megteremtéséhez, fejlesztési
feladatok ellátásához, a Központi Sport és Ifjúsági
Sportegyesület szakmai feladatainak ellátásához, és a
Duna Kupa versenysorozaton való részvétel, a Duna
Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése
költségeihez, valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatok ellátásához.
10.4. Az Stv. hatálya alá tartozó olyan köznevelési
típusú sportiskolák, amelyek sportegyesülettel és
országos sportági szakszövetséggel, országos sportági
szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlásnevelési feladatokat látnak el, biztosítják a testnevelés
tantárgy emelt szintű oktatását, valamint az egyesületi
jellegű sportiskolák.
10.5. A versenyzői élsportoló osztályokat működtető
köznevelési intézmények, azok adott tanévi működési
költségei, a versenyzők kiegészítő oktatása, vizsgára
való felkészítése.
10.6. Kiemelt jelentőségű hazai rendezésű utánpótlássportesemény rendezése, sportiskolai sportesemények,
sportrendezvények támogatása, az utánpótlás-nevelés
színvonalának
fejlesztésére
irányuló
szakmai
programok megvalósítása, tárgyi eszközök beszerzése,
egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátása.
10.7. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével
összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi
10.1.-10.2. sportköztestület, költségvetési
szerv, sportszövetség, sportszervezet,
köznevelési
intézmény,
helyi
önkormányzat, gazdasági társaság, civil
szervezet
10.3. sportköztestület, sportszövetség,
sportszervezet, köznevelési intézmény,
helyi önkormányzat, gazdasági társaság,
költségvetési szerv
10.4. köznevelési típusú sportiskolák
10.5. versenyzői élsportoló osztályokat
működtető köznevelési intézmények
10.6. sportköztestület, sportszövetség,
sportszervezet,
gazdasági
társaság,
köznevelési
intézmény,
felsőoktatási
intézmény,
költségvetési
szerv,
Sportiskolák Országos Szövetsége
10.7.
Magyar
Államkincstár
(a
továbbiakban: MÁK)

sportköztestület,
költségvetési
szerv,
sportszövetség, HUNADO és további, a
doppingellenes tevékenységben részt vevő
szervezetek

sportköztestület, költségvetési szerv,
sportszövetség, sportszervezet, gazdasági
társaság, az arra jogosult magánszemély

pályázati úton

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján

biztosítható

biztosítható

biztosítható

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

-

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

-

-

-
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303024

343395

11

12

10 Nem olimpiai
sportágak szakmai
támogatása

8
Fogyatékosok
sportjának
támogatása

tranzakciós illeték biztosítása.
Az előirányzat támogatja
11.1. a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok
versenysportját nem paralimpiai versenyszámokban;
11.2. a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak
területén működő sportszövetségek, ezek jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységei,
valamint a sportszervezetszakmai programjai és
feladatai megvalósítását, valamint az ezzel összefüggő
működési költségeit;
11.3. a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei
szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több
sportágban – a fogyatékosok sportja területén – működő
sportszövetség, sportszervezet szakmai programjait és
feladatait, valamint az ezek megvalósításával
összefüggő működési költségeit;
11.4. az olimpiai központban való edzőtáborozást;
11.5. hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt;
11.6. sportolók felkészülését és részvételét a speciális
világjátékokon;
11.7. sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit;
11.8. sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus
technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat beszerzését;
11.9. sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a
paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak
sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb
egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás
igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, műszerek,
gyógyszerek,
étrend-kiegészítők,
vitaminok
beszerzését);
11.10. a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló
sportszakmai és sporttudományos programokat;
11.11. a sportszakember-képzési feladatokat;
11.12. a sport által megvalósuló integrációt elősegítő
programokat;
11.13. a sportrehabilitációs programokat;
11.14. egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével
összefüggő feladatok ellátását;
11.15. a fogyatékosok nem paralimpiai sportágak
területén működő civil szervezetei, ezek jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységei,
valamint sportszervezetei szakmai programjait és
feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő
működési költségeit;
11.16. a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres,
terápiás jellegű sportoktatását és programjait;
11.17. a fogyatékos személyek szabadidősportjának,
valamint diák- és hallgatói sportjának országos, megyei
és helyi rendezvényeit;
11.18.
egyéb,
a
fogyatékosok
sportjának
fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását;
11.19. a Téli Siketlimpiai Játékokra;
11.20. a Szervátültetettek Nyári Világjátékára;
11.21. a Nyári Speciális Olimpiai játékokra
történő felkészülést és részvételt, valamint
11.22. a paralimpiai felkészülést, a paralimpiai
kvalifikációs versenyekre történő felkészülést és
részvételt.
Az előirányzat támogatja
12.1. a nem olimpiai sportágak országos sportági
szakszövetségei és országos sportági szövetségei,
valamint az olimpiai sportágak országos sportági
szakszövetségei és az országos sportági szövetségei
nem olimpiai szakágai szakmai programjainak és a
sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az
alapszabályában
meghatározott
feladatainak
megvalósításával összefüggő működési költségeit;
12.2. a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének
(Sportaccord) IWGA Világjátékaira és a Küzdősportok
Világjátékaira való felkészülés szakmai feladatainak
ellátását, az e versenyeken való részvétellel kapcsolatos
költségeket, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság
által rendezett Európai Játékokon résztvevő nem
sportköztestület,
költségvetési
sportszövetség, sportszervezet,

szerv,

sportköztestület,
költségvetési
szerv,
sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti
egysége,
sportszervezet,
köznevelési
intézmény, felsőoktatási intézmény, helyi
önkormányzat, gazdasági társaság, civil
szervezet

pályázati úton

kérelem alapján

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

biztosítható

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

igénybe vehető

igénybe vehető

-

-
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241889

298280

219833

298302

13

14

15

16

24 Diák- és hallgatói sport támogatása

ellátás

elismerése,

23 Szabadidősport támogatása

9
Sportegészségügyi
támogatása

7 Sportteljesítmények
megbecsülése

olimpiai sportágak felkészülését.
Az előirányzat biztosítja
13.1. az egyes kimagasló sporteredmények állami
jutalmáról szóló kormányrendelet alapján a sportolók,
sportszakemberek részére nyújtható állami jutalom és
eredményességi támogatás folyósítását, valamint
13.2. a miniszter által adományozható elismerésekről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a sport
területén kiemelkedő szakmai munkát végző
természetes
személyek
részére
sportszakmai
elismerések – díjak, kitüntetések, dísztárgyak –
adományozásának költségeit.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható
14.1.
a
sportorvoslás
szabályairól
szóló
kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az
Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban:
OSEI) részére a válogatott kerettag sportolók
felkészülésével
összefüggő
emelt
szintű
sportegészségügyi vizsgálatához, valamint egyéb
sportegészségügyi szakmai feladatainak ellátására;
14.2. a sportköztestületek és a sportszövetségek részére
a
válogatott
kerettagok
sporttevékenységével
összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások
igénybevételéhez, különösen sportág-specifikus orvosi
eszközök, berendezések, műszerek vásárlásához,
táplálkozási
tanácsadáshoz,
étrend-kiegészítők,
vitaminok vásárlásához, valamint doppingellenes
tevékenységgel összefüggő feladataik ellátásához;
14.3. az olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag
sportolók kiemelt, soron kívüli sürgősségi ellátásához;
14.4. a Call Center és az Olimpiai Rendelő
működtetésére (személyi, adminisztratív, fenntartási
költség), valamint a jogosultak soron kívüli, emelt
szintű egészségügyi ellátására;
14.5. az OSEI által saját fejlesztésben készült
sportorvosi alkalmassági és versenyzési engedélyeket
nyilvántartó rendszer (Országos Sportorvosi Hálózat –
Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat Regisztere)
működtetésére és fejlesztésére, valamint a felnőtt és
utánpótlás válogatott kerettagok emelt szintű
szűrővizsgálatára és a teljesítmény-élettani labor által
végzett vizsgálatokra.
Az előirányzat támogatja
15.1. a kiemelkedő szabadidősport rendezvényeket;
15.2. a nők és családok szabadidősportjának
fejlesztését;
15.3. a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek
szabadidős sporttevékenységét;
15.4. az idősek szabadidősportját;
15.5. a szabadidősporttal kapcsolatos kutatásokat;
15.6.
a
szabadidősport
területén
működő
sportköztestület és országos sportszövetségek szakmai
programjait és feladatait, valamint az ezek
megvalósításával összefüggő működési költségeit;
15.7. szabadidősport programok céljára is szolgáló
létesítmények működését, igénybevételét;
15.8. egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a
szabadidősport, az iskolai, diák- és felsőoktatási
szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok,
feladatok ellátását;
15.9. a szabadidősport területén működő szakemberek
képzését szolgáló jegyzetek elkészítését és kiadását,
továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és
értékelő lapjainak kidolgozását és expediálását;
15.10. köznevelési és felsőoktatási intézmények és a
mellettük működő sportegyesületek műhelyeinek
szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységét;
15.11. a munkahelyi sport fejlesztését;
15.12. a hagyományos magyar sportokat, valamint
15.13. egyéb, a szabadidősport támogatásával
összefüggő feladatokat.
Az előirányzat támogatja
16.1. a diáksport rendezvényeket, diák szabadidősportrendezvényeket, programokat,
sportköztestület,
sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel
felruházott
szervezeti
egységei,

sportköztestület, helyi önkormányzat,
országos nemzetiségi önkormányzat, helyi
nemzetiségi
önkormányzat,
sportszövetség,
sportszervezet,
köznevelési intézmény, költségvetési
szerv, gazdasági társaság

OSEI, sportköztestület, sportszövetségek,
költségvetési szerv, gazdasági társaság

sportköztestület, sportszervezet, sportoló,
sportszakember,
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság

pályázati úton

kérelem alapján

pályázati úton

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján

biztosítható

biztosítható

biztosítható

biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

-

-

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

-

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

-

-

-

-

-
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277112

277156

17

18

28 Stratégiai és sporttudományi
innovációs folyamatok működtetése
és projektjei

25 Sport népszerűsítésével összefüggő
kiadások

16.2. a diákolimpiai versenyrendszert és a fogyatékosok
diákolimpiai versenyrendszerét;
16.3. a diák önkéntesek képzési rendszerét;
16.4. a Magyar Diáksport Szövetség által delegált
iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti válogatott
részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség (ISF)
versenyein, Gymnasiadékon;
16.5. a Magyar Diáksport Szövetség által végzett
iskolai sport fejlesztését, diáksport szövetségek szakmai
munkáját;
16.6. a felsőoktatási intézményekben tanulók országos
bajnokságát, hallgatói szabadidősport rendezvényeket,
valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő
egyetemi világ- és Európa-bajnokságokat;
16.7. a felsőoktatási intézmények mellett működő
sportszervezetműhelyeit;
16.8. a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
által kidolgozott Hajós Alfréd Terv célkitűzéseinek
megvalósításával összefüggő költségeket;
16.9. a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
által delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a
külföldön megrendezendő tárgyévi főiskolai Európa- és
világbajnokságokon, Universiadékon, valamint az
Európai
Egyetemi
Sportszövetség
(EUSA)
sportvilágeseményein;
16.10. a Magyar Testnevelő Tanárok Országos
Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az
iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló
törekvéseit, pályázatait, továbbá ezek megvalósításával
összefüggő működési költségeit;
16.11. a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási
képzésben részt vevő köznevelési és felsőoktatási
intézményeket;
16.12.
a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség szakmai
programjait és feladatait, továbbá az ezek
megvalósításával összefüggő működési költségeit;
16.13. a sportszakmai képesítések modul rendszerű
szakmai
és
vizsgakövetelményein
alapuló
kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai
vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és
kiadását;
16.14. a Testnevelési Egyetem szakmai feladatainak és
szabadidős sportprogramjainak megvalósítását;
16.15. a köznevelésben és felsőoktatásban végzett
sportkutatást;
16.16. az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal
összefüggő szakmai feladatok ellátását.
Az előirányzat támogatja a sport, az egészséges,
mozgásgazdag
életmód,
a
fizikai
aktivitás
népszerűsítésével
összefüggő
kommunikációs,
marketing tevékenységet, tájékoztató rendezvényeket,
programokat, kiadványok megjelentetését, továbbá a
sportdiplomáciai feladatok ellátását.
Az előirányzat támogatja
18.1. a sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó
civil szervezetek működését és szakmai feladatainak
ellátását;
18.2. továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek
terjesztését;
18.3. szakmai-módszertani anyagok készítését és
korszerűsítését, digitalizálását;
18.4. szakképzési szakértők részére igazolvány
elkészíttetését;
18.5. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló
65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges
életmód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlásnevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidősport, az
iskolai és diáksport fejlesztésével, valamint a területi
sportfeladatok ellátásának segítésével összefüggő
programokat, infrastrukturális és eszközfejlesztéseket;
18.6. tudományos és kutatási tevékenységet;
18.7. tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését;
18.8. konferenciák és rendezvények szervezését;
sportköztestület,
sportszövetség
sportszervezet, testkultúrával kapcsolatos
felsőoktatási képzésben részt vevő
felsőoktatási intézmény, költségvetési
szerv, civil szervezet, gazdasági társaság

sportköztestület, helyi önkormányzat,
országos
nemzetiségi önkormányzat,
sportszövetség,
sportszervezet,
költségvetési szerv, gazdasági társaság,
civil szervezet

sportszervezet,
helyi
önkormányzat,
költségvetési szerv, gazdasági társaság,
civil szervezet, felsőoktatási intézmény

pályázati úton

kérelem alapján

pályázati úton

kérelem alapján

biztosítható

biztosítható

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

igénybe vehető

igénybe vehető

-

-
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340640

348806

359428

359439

359195

360228

360140

19

20

21

22

23

24

25

36 Magyar Kézilabda Szövetség
szakmai feladatainak támogatása

35 Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség támogatása

34 A 2019. évi Maccabi Európa
Játékok (EMG 2019.) Budapesten
történő megrendezésének támogatása

33 Gyulai István Memorial- Atlétikai
Magyar Nagydíj támogatása

31
Sport-táplálkozástudományi
intézmény fejlesztése, fenntartása

30
Kiemelt
sportegyesületek
működésének támogatása

29 Sportági fejlesztési koncepciók
megvalósításával
összefüggő
feladatok támogatása

18.9.
szakmai
kiadványok
szerkesztését
és
megjelentetését;
18.10. a szakmai feladatok ellátásával közvetlenül
összefüggő működési költségeket.
Az előirányzat támogatást biztosít a sportági fejlesztési
koncepciók megvalósításával összefüggő sportszakmai
feladatok
ellátásához,
a
kiemelt
edzők
foglalkoztatásával
kapcsolatos
feladatokhoz,
a
sportszövetségek
és
tagszervezeteik
adósságrendezéséhez, továbbá a sportszervezetek
szakmai többletfeladatainak ellátásához, illetve a
feladatellátásukkal
összefüggő
eszközbeszerzési,
sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokhoz.
Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a fejezeti
kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték
biztosítása.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a kiemelt
sportegyesületek
adósságrendezésének,
a
sportfejlesztési
feladataik
megvalósításának,
a
feladatellátásukkal
összefüggő
eszközbeszerzési,
sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok
megvalósításának,
valamint
a
szakmai
feladatellátásukkal összefüggő működési költségek
támogatására.
A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a
tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő
vizsgálatára
alkalmas
sport-táplálkozástudományi
intézmény
megvalósításával
kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm.
határozat 1. pontjában meghatározott, a táplálék- és
étrend-kiegészítők
hatékonyságának,
sportolói
teljesítmény-optimalizáló
hatásának
tudományos
megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az
elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrendkiegészítőkben kiemelten a WADA Tiltólistáján
szereplő
szerek
jelenlétére
vonatkozó
bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá
felvilágosítást,
tanácsadást
ellátó,
nemzetközi
akkreditációval
rendelkező
intézménynek
a
Testnevelési Egyetem szervezeti keretein belüli
kialakításával
és
működtetésével
közvetlenül
összefüggő szervezeti, szakmai és tudományos
feladatok finanszírozása.
Támogatja a Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar
Nagydíj megrendezésével összefüggő előkészítésiszervezési feladatokat, továbbá a sportesemény
megrendezésével
összefüggő
eszközbeszerzési,
sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokat,
valamint a szakmai feladatellátással összefüggő
működési költségeket.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a Maccabi
Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten történő
előkészítéséhez, szervezéséhez és megrendezéséhez
szükséges
feladatok
ellátásával
összefüggő
eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és –
fejlesztési feladatok megvalósításához, valamint a
szakmai feladatellátással összefüggő működési
költségek támogatásához.
Támogatja a sportág működtetésével, szakmai feladatai
ellátásával összefüggő feladatokat.
Támogatja továbbá a hazai- és nemzetközi
sportesemények megrendezésével, a sportszövetség
utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott
feladatok megvalósításával, továbbá a sportszövetség
verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival összefüggő
eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és fejlesztési, sportdiplomáciai feladatokat, valamint a
szakmai
feladatellátással
összefüggő
működési
költségeket.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a Magyar
Kézilabda
Szövetség
szakmai
feladatainak
támogatására, az utánpótlás és a felnőtt (női, férfi)
válogatottak
felkészülésének,
versenyeztetésének
Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar
Kézilabda Szövetség jogi személyiséggel
felruházott szervezeti egységei, a Magyar
Kézilabda Szövetség utánpótlás-nevelési

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség,
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
jogi személyiséggel felruházott szervezeti
egységei valamint a Magyar Országos
Korcsolyázó
Szövetséggel
tagsági
jogviszonyban álló sportszervezet

sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel felruházott szervezeti
egységei, sportszervezet, a Gyulai István
Memorial-Atlétikai
Magyar
Nagydíj
előkészítésében,
megrendezésében
közreműködő
gazdasági
társaság,
költségvetési szerv, helyi önkormányzat
sportszervezet, a Maccabi Európa Játékok
előkészítésében,
megrendezésében
közreműködő
gazdasági
társaság,
költségvetési szerv

költségvetési szerv, gazdasági társaság,
civil szervezet

sportköztestület,
sportszervezet,
sportfejlesztési
feladatok
megvalósításában közreműködő gazdasági
társaság, költségvetési szerv,
helyi önkormányzat

sportköztestület,
sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel
rendelkező
szervezeti
egysége,
sportszervezet,
gazdasági
társaság,
költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
MÁK

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

biztosítható

biztosítható

biztosítható

biztosítható

biztosítható

biztosítható

részletekben történő

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

-

-

-

-

-

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

-

-

-

-

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

-

igénybe vehető

-

-

-

-

-

-

-
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277145

334751

30

360251

29

27
28

26

3
XIV.
Nyári
Európai
Ifjúsági
Olimpiai
Fesztiválhoz
(EYOF) kapcsolódó

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és
fenntartása
2
Állami,
önkormányzati
és
egyéb
sportlétesítmények
fejlesztése,
fenntartása

37 2018. évi Felnőtt Birkózó
Világbajnoksághoz
kapcsolódó
feladatok támogatása

29.1. Az előirányzat célja a sport célú beruházások
megvalósításának, az állami, önkormányzati és egyéb
nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával
és korszerűsítésével összefüggő feladatok, a sportcélú
ingatlanok fejlesztésével összefüggő, a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao tv.) alapján megnyílt, a látványcsapatsport támogatáshoz szükséges önerő költségének,
valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos
ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának
finanszírozása.
29.2. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy
nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó
jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és
koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi
beruházások támogatását, amely beruházási célú
költségvetési támogatás legfeljebb 7 %-a fordítható
koordinációs feladatokra.
29.3. Az előirányzat finanszírozza az állami,
önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok
működtetését.
29.4. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható
sportszervezet részére az általa használt állami,
önkormányzati
tulajdonú
sportcélú
ingatlanok
használatával összefüggő létesítményhasználati és
közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti
díjakhoz, továbbá a használattal összefüggő, korábbi
években felmerült létesítményhasználati és közüzemi
költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz,
amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési
kedvezményt kapott.
29.5. Az előirányzat finanszírozza továbbá a
Sportvállalkozások támogatási programja (lezárt
pályázat) kapcsán a nyertes pályázóval hosszútávra
kötött
kamattámogatási
szerződésben
foglaltak
teljesítését.
Az előirányzat finanszírozza a XIV. Nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi
megrendezéséhez
szükséges
sportlétesítményfejlesztéseket, valamint a lebonyolítással kapcsolatos
szakmai költségeket (pl. a versenyzők és a kísérők

költségeire, a 2016. évi kiemelt és sportszakmai
szempontból jelentős egyéb hazai rendezésű sport és
sportdiplomáciai események megrendezésére, a
mindennapos testnevelés keretében a kézilabda
oktatáshoz
történő
hozzájárulásra
(köznevelési
intézmények részére eszközbeszerzésre), a sportolói
életpálya bevezetésére és fenntartására, a magyar
sporttehetségek
kiválasztására
és
folyamatos
nyomonkövetésére, a kiemelt utánpótlás-nevelési
központ akadémiai rendszerű fejlesztésére.
Az előirányzat támogatja továbbá a Magyar Kézilabda
Szövetség
utánpótlás-nevelési
koncepciójának
megvalósítását, az abban résztvevő sportszervezeteket,
azok
szakosztályait,
valamint
köznevelési
intézményeket.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a
versenysport fejlesztési feladatainak ellátására, a
sportszakemberek képzésére, továbbképzésére. Az
előirányzat támogatást biztosít a sportszervezetek
szakmai többletfeladatainak ellátásához, illetve a
feladatellátásukkal
összefüggő
eszközbeszerzési,
sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokhoz.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a 2018. évi
Felnőtt Birkózó Világbajnokság Budapesten történő
előkészítéséhez, szervezéséhez és megrendezéséhez
szükséges
feladatok
ellátásával
összefüggő
eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és fejlesztési feladatok megvalósításához, valamint a
szakmai feladatellátással összefüggő működési
költségek támogatásához.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat
költségvetési szerve, országos nemzetiségi
önkormányzat, országos nemzetiségi
önkormányzat költségvetési szerve, civil
szervezet, gazdasági társaság, egyházi jogi
személy, vallási tevékenységet végző
szervezet, költségvetési szerv

sportszövetség,
sportszövetség
jogi
személyiséggel felruházott szervezeti
egységei, sportszervezet, a Világbajnokság
előkészítésében,
megrendezésében
közreműködő
gazdasági
társaság,
költségvetési szerv

koncepciójának
megvalósításában
résztvevő sportszervezetek és azok
szakosztályai, köznevelési intézmények

kérelem alapján

pályázati úton

kérelem alapján

kérelem alapján

biztosítható

biztosítható

biztosítható

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

kifizetéssel

-

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

-

-

-
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34

33

32

31

264667

250145

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
26 Sport-, társadalmi, civil és nonprofit szervezetek
2 Magyar Olimpiai
Bizottság

12 Magyar Sport Háza támogatása

fejlesztések

A miniszter a Magyar Olimpiai Bizottság előirányzat
terhére költségvetési támogatást nyújt a sportköztestület
részére:
a) a sportköztestület,
b) a Magyarországon működő nemzetközi
sportszövetségek és -szervezetek
szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az
ezek megvalósításával összefüggő működési
költségeihez.

ellátásával, egészségügyi ellátásával, szervező bizottság
tevékenységével, doppingellenőrzéssel összefüggő
költségek).
Az előirányzat támogatást nyújt
31.1. a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek
finanszírozásához;
31.2. a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó
hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással
és működtetéssel összefüggő egyéb költségek
fedezéséhez;
31.3. a sportszövetségek működéséhez szükséges
infrastrukturális feladatokhoz;
31.4. az egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek
fedezéséhez.

sportköztestület

a Magyar Sport
gazdasági társaság

Házát

üzemeltető

kérelem alapján

kérelem alapján

biztosítható

biztosítható

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

-

-

-
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B.

2.4. Jellege:

2.3. Tervezett helyszíne:

2.2. Tervezett időpontja:

2.1. Megnevezése:

A sportesemény

2. A sporteseményre vonatkozó adatok

1.8. E-mail címe:

1.7. Faxszáma:

1.6. Telefonszáma:

1.5. A kapcsolattartó személy neve:

1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

1.3. Levelezési címe:

1.2. Székhelye:

1.1. Neve:

A sportszövetség

1

Európa-bajnokság

világbajnokság

kezdete:

vége:

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó
adatok

A.

5. melléklet a …/…. (…. ….) Korm. rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM
a hazai rendezésű sportesemények rendezésének állami támogatásához

5. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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3.5. Tervezett összes bevétel:

2

Intézmény:

3.3. A sportesemény megrendezésével összefüggő már
elnyert sport célú állami támogatás:

3.4. A megvalósításra tervezett saját forrás:

Intézmény:

egyéb:

olimpiai/paralimpiai
kvalifikáció

egyéb:

a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésében,
üzemeltetésében lévő
létesítmény

Papp László Budapest
Sportaréna

3.2. Egyéb, sport célú állami támogatási igény:

3.1. Az EMMI-től igénylendő támogatás:

3. A sportesemény tervezett bevételei (ezer Ft)

2.10. Ha szükséges létesítmény-beruházás, felújítás,
rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati, illetve
egyéb piaci forrás:

2.9. Szükséges-e a Kormány előzetes garanciavállalása:

2.8. A rendezés jogáról való döntés időpontja:

2.7. A pályázat nemzetközi szövetséghez történő
benyújtásának időpontja:

2.6. Jelentősége:

2.5. Tervezett létesítménye:

Világkupa

Összeg:

Összeg:
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3

...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

P. H.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató
a támogatást visszavonja.

Kelt: ..............................................................

5.4. Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

5.3. Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható költsége
(ezer Ft):

5.2. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú
hatásai:

5.1. A sportesemény sportdiplomáciai jelentősége:

5. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok

4.1. Tervezett összes kiadás:

4. A sportesemény tervezett kiadásai (ezer Ft)
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6. melléklet a …/2016. (…. ...) Korm. rendelethez

1

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a hazai rendezésű sportesemények rendezésének állami támogatásához
A.
B.
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) támogatási kérelmet benyújtó
sportszövetségre (jogtulajdonosra) vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
1.5. A sportszövetség képviseletére jogosult
személy neve:
1.6. A kapcsolattartó személy neve:
1.7. Telefonszáma:
1.8. Faxszáma:
1.9. E-mail címe:
Igazolt
1.10. Tagszervezeteinek száma:
versenyzőin
ek száma:
tárgyévet megelőző 5.
1.11. Nemzetközi
évben
tárgyévet megelőző 4.
eredményesség (az elmúlt
évben
tárgyévet megelőző 3.
öt évben világbajnokságon,
évben
tárgyévet megelőző 2.
Európa-bajnokságon, világkupán
évben

6. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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vége:

2

Összeg:

világbajnokság
Európa-bajnokság
világkupa
Papp László Budapest Sportaréna
a Nemzeti
Sportközpontok
vagyonkezelésében,
üzemeltetésében lévő
létesítmény
egyéb:
olimpiai/paralimpiai kvalifikáció
egyéb:
A sporteseményen részt
vevő magyar versenyzők
várható száma:
A sporteseményen részt
vevő sajtó munkatársak
várható száma:

kezdete:

tárgyévet megelőző
évben

2.9. A sportesemény várható média
megjelenése:
3. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
3.1. A létesítmény-beruházásra, -fejlesztésre Intézmény:
rendelkezésre

2.8. A sporteseményre kilátogató nézők
várható száma:

2.7. A sporteseményen részt vevő országok
várható száma:

2.6. Jelentősége:

2.5. Tervezett létesítménye:

2. A sporteseményre vonatkozó adatok
Sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett időpontja:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege:

elért pontszerző helyezések):
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3

álló, saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft): Intézmény:
3.2. Az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló, Intézmény:
Összeg:
saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft):
4. A sportesemény közvetlen megrendezésével összefüggő költségvetés-tervezet
B. Összeg (ezer Ft)
A. Bevételek
4.1. Az EMMI-től igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggő
támogatás:
4.2. Egyéb sport célú állami támogatás
(intézmény):
4.3. Szponzori/saját bevétel összesen:
4.3.1. pénzbeli:
4.3.2. szolgáltatás jellegű:
4.4. Reklámbevétel összesen:
4.4.1. pénzbeli:
4.4.2. szolgáltatás jellegű:
4.5. Tv jogdíj:
4.6. Jogtulajdonostól származó bevétel:
4.7. Jegybevétel:
4.8. Akkreditáció díjak:
4.9. Nevezési díjak:
4.10. Szállásköltség/éj/fő összesen:
4.10.1. résztvevők:
4.10.2. versenybírók:
4.10.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.10.4. szervezőbizottság tagjai:
4.10.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.11. Étkezési költség/nap/fő összesen:
4.11.1. résztvevők:
4.11.2. versenybírók:
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4.11.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.11.4. szervezőbizottság tagjai:
4.11.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.12. Egyéb sportág-specifikus bevétel:
4.13. Bevételek összesen:
A. Kiadások
4.14. Jogdíj:
4.15. Reklámjogdíj:
4.16. Tv jogdíj:
4.17. Szervezési illeték:
4.18. Utazási költség/fő összesen:
4.18.1. résztvevők:
4.18.2. versenybírók:
4.18.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.18.4. szervezőbizottság tagjai:
4.18.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.19. Szállásköltség/éj/fő összesen:
4.19.1. résztvevők:
4.19.2. versenybírók:
4.19.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.19.4. szervezőbizottság tagjai:
4.19.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.20. Étkezési költség/nap/fő összesen:
4.20.1. résztvevők:
4.20.2. versenybírók:
4.20.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.20.4. szervezőbizottság tagjai:
4.20.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.21. Szállítás (helyi) összesen:

4

B. Összeg (ezer Ft)
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4.21.1. résztvevők:
4.21.2. versenybírók:
4.21.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.21.4. szervezőbizottság tagjai:
4.21.5. eszköz, felszerelés:
4.21.6. egyéb (sportág-specifikus):
4.22. Létesítmény bérleti díja (technikai
feltételek biztosításával) összesen:
4.23. Versenyhelyszín kiépítésével
összefüggő kiadások összesen:
4.24. Sajtóközpont, média állások:
4.25. Bérleti díjak összesen:
4.25.1. busz, gépkocsi:
4.25.2. mobil létesítmények:
4.26. Tv közvetítéssel összefüggő technikai
eszközök:
4.26.1. irodabérlet:
4.26.2. egyéb (sportág-specifikus):
4.27. Akkreditáció:
4.28. Érmek:
4.29. Tiszteletdíjak (serlegek stb.):
4.30. Hivatalos értekezletek:
4.31. Fogadások:
4.32. Megnyitó és záró ünnepség:
4.33. Biztonsági szolgálat:
4.34. Sportegészségügyi/mentőszolgálat:
4.35. Doppingellenőrzés:
4.36. Informatikai szolgáltatás:
4.37. Marketing kiadások összesen:

5

712
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

6

P. H.

...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

4.37.1. kiadványok (plakát, fotó, műsorfüzet,
grafika, dekoráció stb.):
4.37.2. nyomtatványok:
4.37.3. ajándéktárgyak:
4.37.4. reklámtevékenység:
4.37.5. sajtótájékoztató:
4.37.6. egyéb:
4.38. Személyi jellegű kiadások összesen:
4.38.1. szervezőbizottság tagjai:
4.38.2. technikai személyzet:
4.38.3. tisztségviselők:
4.38.4. versenybírók:
4.38.5. hostessek:
4.38.6. tolmács:
4.38.7. bemondó:
4.38.8. szakértők:
4.38.9. egyéb:
4.39. Formaruha:
4.40. Egyéb sportág-specifikus kiadások:
4.41. Kiadások összesen:
4.42. Bevételek-kiadások egyenlege
Kelt: ..............................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatási kérelmen
valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.
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1.

2.

B.
3.

C.
4.

D.
5.

E.
6.

F.
7.

G.
8.

H.

1.

2.

B.
3.

C.
4.

D.
5.

E.
6.

F.

A. Világversenyek

B. Olimpia,

A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók
C.

1

D. Európa-

2

2. Legidősebb utánpótlás-korcsoport

B. Szorzó
5

A. Korosztály

A különböző korosztályoknál alkalmazott szorzók

2. Pont
7
5
4
3
2
1
Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat kétszeres szorzóval kell számolni.

1. Helyezés

A.

2. Pont
12
9
7
5
4
3
2
1
Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti pontszámokat másfélszeres
szorzóval kell számolni.
Európa-bajnokság

1. Helyezés

A.

A különböző világversenyeken elért helyezések értékpontjai
Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok, világbajnokság

1. Felnőtt

III.

II.

I.

Pontérték-táblázat a sportági eredményesség megállapításához

7. melléklet a …/2016. (…. ...) Korm. rendelethez

Az eredményesség számításánál csak azok a helyezések vehetők figyelembe, amelyek az állami olimpiai jutalomról és az eredményességi
támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

7. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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–

–

3. 2 éves ciklus

4. Évenkénti

A.

B.

0,5

0,8

B. 2.
év

0

0,4

C. 3.
év

0

0,2

D. 4.
év

2

Olimpiai, paralimpiai és IWGA Világjátékok, továbbá olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint nem olimpiai és nem IWGA
Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámainak a szorzói

1

2. Utánpótlás VB, EB

VII.

1

1. Olimpia, paralimpia, IWGA Világjátékok,
felnőtt VB, EB

A. 1.
év

Az eredmények szorzói az eredmény elérését követő években

0,5 × egyszerre pályán lévő játékosok száma

Csapatjáték sportágak szorzói

Csapat

VI.

V.

0,5× létszám

3. Csapat

1,0

B.

1

2

3

4

bajnokság

0,75×létszám

2

3

4

5

Világbajnokság

2. Páros

1. Egyéni (egyes)

A.

Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

–

2. 3 éves ciklus

IV.

9

Paralimpia, IWGA
Világjátékok

1. 4 éves ciklus

ciklusa
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0,5

1

3

VIII. Ifjúsági Olimpia esetében az Olimpiára számított pontszám ötven százaléka számítható be a sportágaknak.

B. Olimpiai sportágak nem olimpiai
versenyszámai, valamint nem olimpiai és nem
IWGA Világjátékok körülményei között
megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok
versenyszámai

A. Olimpiai, paralimpiai,
IWGA Világjátékokon
szereplő versenyszámok
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A Kormány 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet célja és hatálya
1. §		
E rendelet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapelveivel összhangban a 2. §
(1) bekezdése szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó sajátos, a vállalkozók tekintetében meghatározott
szabályoktól − egyéb jogszabályi előírásból következően − eltérő beszámoló készítési és könyvvezetési szabályokat
határozza meg.
2. §

(1) E rendelet hatálya a Tv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egyéb szervezetek közül:
a)
az egyesületre − ideértve a sportszövetségeket is −, az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil szervezet),
b)
a köztestületre,
c)
a közalapítványra,
d)
a lakás, a nyugdíjasház, az üdülő, a személygépkocsitároló, a műhely vagy üzlethelyiség építő- és fenntartó
szövetkezetre (a továbbiakban: lakásszövetkezet),
e)
a társasházra,
f)
az ügyvédi irodára, a szabadalmi ügyvivő irodára, a végrehajtói irodára, a közjegyzői irodára,
g)
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra,
h)
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetére,
i)
a közös jogkezelő szervezetre,
j)
a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetre (a továbbiakban: MRP szervezet),
k)
a víziközmű társulatra,
l)
a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetre, valamint
m)
az a)−c) pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére
terjed ki.
(2) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
különösen:
a)
a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság,
b)
a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény,
c)
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság,
d)
a Felsőoktatási és Tudományos Tanács,
e)
a Magyar Rektori Konferencia,
f)
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
g)
az európai területi együttműködési csoportosulás,
h)
az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium, valamint
i)
a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül a civil szervezet, a köztestület, a közalapítvány,
a lakásszövetkezet, a társasház, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, a közös jogkezelő szervezet,
az MRP szervezet, a víziközmű társulat (a továbbiakban együtt: egyéb szervezet) a Tv. előírásait az e rendeletben
foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.
(2) A közhasznú jogállású egyéb szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) előírásaival összhangban,
a Tv. előírásait az e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.
(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül az ügyvédi irodának, a szabadalmi ügyvivő irodának,
a végrehajtói irodának, a közjegyzői irodának, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Pénz- és
Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, továbbá
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a közhasznú besorolással nem rendelkező európai területi együttműködési csoportosulásnak, az európai kutatási
infrastruktúráért felelős konzorciumnak, valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait kell alkalmaznia.
(4) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézménynek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak,
a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak, a Magyar Rektori Konferenciának, valamint a közhasznú szervezetként
működő európai területi együttműködési csoportosulásnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége
megállapításánál a Tv. előírásait az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével kell alkalmaznia.
(5) Az egyéb szervezetek által alapított, fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási tevékenységet ellátó, jogi
személyiséggel rendelkező szervezetnél a Tv. 6. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
(6) A 2. § (1) bekezdés m) pontja szerinti szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére az azt
létrehozó szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
4. §		
A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó párt beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény előírásai szerint tesz
eleget.
5. §		
A Tv. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egyéb szervezetek közül az egyházi jogi személy, valamint a befektetési
alap, az egyéb alapok, a tőzsde, a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet,
a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes nyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár,
a közraktár, a kockázati tőketársaság, a kockázati tőkealap, továbbá a biztosító egyesület beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól külön kormányrendeletek rendelkeznek.
6. §		
Ha az egyéb szervezet a jogszabályban, illetve a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenységen
(a tevékenység célja szerinti, közhasznú, egyesületi, alapítványi célú tevékenység) felül vállalkozási tevékenységet
is folytat, köteles az alaptevékenységre, illetve a vállalkozási tevékenységre vonatkozó adatait a könyvvezetés és
a beszámoló készítés során elkülöníteni.

II. Fejezet
Általános előírások
1. Beszámolási kötelezettség
7. §

(1) Az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását
követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a Tv.-ben és
az e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
(2) Az egyéb szervezetnél az üzleti év azonos a naptári évvel, kivéve az év közben alakuló, illetve megszűnő egyéb
szervezetnél. A mérleg fordulónapja − a megszűnést kivéve − december 31.
(3) A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és
a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
(4) A beszámoló lehet:
a)
egyszerűsített beszámoló,
b)
egyszerűsített éves beszámoló,
c)
az egyéb szervezet választása vagy jogszabály előírása alapján a Tv. szerinti éves beszámoló.
(5) Az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója az 1. melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és a 2. melléklet
szerinti eredménylevezetésből áll.
(6) Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 3. melléklet szerinti mérlegből és a 4. melléklet szerinti
eredménykimutatásból áll.
(7) Annak az egyéb szervezetnek, amely a Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta, és vállalkozási
tevékenységet is folytat, a Tv.-ben előírt beszámoló készítése során biztosítania kell az alap- és a vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeinek, ráfordításainak (költségeinek), kiadásainak, valamint a vállalkozási
tevékenység adózás előtti eredményének elkülönített bemutatását.
(8) Az egyéb szervezet az egyszerűsített mérleg, a mérleg, továbbá az eredménylevezetés, az eredménykimutatás
tételeit − ha azt más jogszabály előírja − továbbtagolja, valamint saját igényei szerint továbbtagolhatja.
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8. §

(1) Egyszerűsített beszámolót készíthet az az egyéb szervezet, amelynek az alaptevékenységből, valamint
a vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege – két egymást követő évben, évenként –
az 50 millió forintot nem haladja meg, vagy – értékhatártól függetlenül – amely csak alaptevékenységet folytat.
(2) Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben
az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege
évenként meghaladja az 50 millió forintot.
(3) Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek a tárgyévet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti
évre vonatkozó (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az (1)–(2) bekezdésben
foglaltak alkalmazásakor a tárgyévi várható éves (ár)bevételt és − ha van − a tárgyévet megelőző (első) üzleti évi
(éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe vennie.

2. Könyvvezetési kötelezettség
9. §

(1) Az egyéb szervezet könyvvezetése − a beszámolási kötelezettség függvényében − az egyszeres vagy a kettős
könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik.
(2) Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezet.
(3) Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet – saját elhatározása alapján – bármelyik üzleti év január 1-jével
áttérhet a kettős könyvvitelre. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet köteles áttérni a kettős könyvvitel
vezetésére – és egyszerűsített éves beszámolót készíteni – azt az évet követő üzleti év január 1-jével, amikor
az egyszerűsített beszámoló készítésére a 8. § (1) bekezdésében rögzített feltételnek két egymást követő üzleti
évben már nem felel meg.
(4) Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyéb szervezet, valamint minden
olyan egyéb szervezet, amelynek a 3. § (3) bekezdése, valamint az 51. § szerint a Tv.-ben foglalt előírásokat kell
kötelezően alkalmaznia, továbbá az az egyéb szervezet, amely saját döntése alapján a Tv. szerinti éves beszámoló
készítését választotta.
(5) Kettős könyvvitelt köteles vezetni a közhasznú jogállású egyéb szervezet. Ha a közhasznú jogállás megszerzésére
az üzleti év során (év közben) kerül sor, úgy a kettős könyvvitel szabályainak alkalmazása már a közhasznú jogállás
megszerzésének üzleti évére is vonatkozik.
(6) A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére azt az évet követő üzleti év
január 1-jével térhet át, amikor az alaptevékenységből, valamint a vonatkozó jogszabály szerinti vállalkozási
tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele − két egymást követő évben, évenként − nem haladta meg
az 50 millió forintot.
(7) A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős könyvvitelre történő áttérés
évét követő második üzleti év január 1-jével térhet át, ha az alaptevékenységből, valamint a vonatkozó külön
jogszabály szerinti vállalkozási tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele − két egymást követő évben,
évenként − nem haladta meg az 50 millió forintot.
(8) A könyvvezetés során az egyéb szervezetnek elkülönítetten kell kimutatni a rá vonatkozó, sajátos gazdálkodási
jogszabályban meghatározott alaptevékenységgel, valamint a vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos (ár)bevételeket, ráfordításokat (költségeket), kiadásokat.
(9) Az egyéb szervezet úgy köteles könyvvezetését kialakítani, hogy a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott
vállalkozási tevékenység (ár)bevételei és ráfordításai (költségei), kiadásai az alaptevékenység bevételeitől és
ráfordításaitól (költségeitől), kiadásaitól, gazdasági eseményeitől elkülönüljenek, és ezáltal megbízhatóan
kimutatható legyen a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye.
(10) Az egyéb szervezetnek a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a kapott adományt, a közcélú
adományt és azok felhasználását, amennyiben az adományról a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény,
illetve a közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolást állít ki.
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3. Könyvviteli rendszerek változása
10. §

(1) Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyéb szervezet a Tv. 163. §-ában foglaltakat
köteles alkalmazni.
(2) Az egyéb szervezetnek a kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre történő áttérésekor − ha egyébként
annak feltételei fennállnak − az áttérés napjával a Tv. szerinti éves, illetve az e rendelet szerinti egyszerűsített
éves beszámoló mérlege alapján egyszerűsített mérleget kell készítenie a Tv. 163/A. § (2)–(4) bekezdésének
figyelembevételével. Az eredménykimutatást nem kell az egyszeres könyvvitelre vonatkozó előírásoknak
megfelelően átalakítani.

4. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
11. §		
Az e rendelet szerinti mérleg elkészítésénél a Tv. vonatkozó előírásait a 23., 26., 31−32., 36−38., 44., 49. §-ban
meghatározott sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni. A pénzügyi instrumentumok meghatározott
körére vonatkozóan a Tv. szerinti valós értéken történő értékelés szabályait az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb
szervezet akkor alkalmazhatja, ha beszámolóját a Tv. előírásai szerint állítja össze.

5. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
12. §

(1) Az e rendelet szerinti eredménylevezetés, eredménykimutatás készítésénél a Tv. vonatkozó előírásait
a (2)–(8) bekezdésben és a 13−14., 24., 27., 33−34., 39., 45., 50., továbbá az 52. §-ban foglalt sajátosságok
figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás az egyéb szervezet tárgyévi eredményének levezetését tartalmazza,
az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, az eredmény összetevőit, az eredmény kialakulását mutatja be.
(3) Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás tételei tartalmának meghatározásánál a bevételeket és
ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a Tv. előírásain túlmenően az egyéb szervezetekre vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével kell meghatározni.
(4) Az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel,
valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket.
(5) Az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez is kapcsolódó ráfordításokat (költségeket), kiadásokat
az egyéb szervezet, a közhasznú egyéb szervezet a tényleges használat (az igénybevétel) arányában, illetve ha
ez nem állapítható meg, akkor a bevételek arányában köteles megosztani az alaptevékenység, illetve a vállalkozási
tevékenység között.
(6) A továbbutalási céllal kapott, bevételként elszámolt támogatás összegét az alaptevékenységhez, illetve
a vállalkozási tevékenységhez egyaránt felmerült ráfordítások (költségek), kiadások megosztásánál, valamint
a könyvvezetési rendszerek közötti áttérést meghatározó (ár)bevételnél figyelmen kívül kell hagyni.
(7) Az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban az előző évi és a tárgyévi adatokat, valamint a jelentős
összegű hibák elkülönített bemutatását alaptevékenység, vállalkozási tevékenység, összesen bontásban tovább kell
részletezni.
(8) Az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezetnek az eredménylevezetésben a bevételeit, valamint
a ráfordításait (költségeit), kiadásait meg kell bontani aszerint is, hogy azokat a tényleges pénzügyi teljesítés alapján
vagy pénzmozgás nélküli ügylet kapcsán számolták el.

13. §

(1) Az eredménylevezetésben a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az üzleti év adóköteles pénzügyi
eredménye és a nem pénzben realizált eredmény (a pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek, a ráfordítást
jelentő eszközváltozások, a ráfordítást jelentő elszámolások különbözete) összevont értéke, csökkentve
az adófizetési kötelezettséggel.
(2) Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés
nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek,
a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű
ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és a pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének
különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.
(3) Az egyéb szervezet a kapott alapítói, költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, az érdekeltségi
hozzájárulást − ha jogszabály másként nem rendelkezik − bevételként számolja el.
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(4) Az egyéb szervezetnél a továbbutalási céllal kapott támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb
bevételként, egyszeres könyvvitel vezetése esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell kimutatni. Az így
kapott támogatás továbbutalt, átadott összegét − a könyvvezetés módjától függően − egyéb ráfordításként vagy
ráfordításként érvényesíthető kiadásként kell elszámolni. E támogatások továbbutalása, átadása nem minősül
a Tv. szerinti költségek ellentételezésére, illetve fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá véglegesen átadott
pénzeszköznek.
(5) A (4) bekezdés szerinti, továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az olyan támogatás, amelyet az egyéb
szervezet az alapítójától, a költségvetésből, helyi önkormányzattól vagy más szervezettől, pályázati vagy egyéb
más úton kap, és azt továbbutalja, vagy átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás célja szerinti feladatot
közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket,
egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. Az egyéb szervezetnél az eredménylevezetésben, illetve
az eredménykimutatásban az ilyen tételeket elkülönítetten (továbbutalási céllal kapott támogatás, továbbutalt
támogatás) be kell mutatni. Az adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább
nem utalt összeget a kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél
kötelezettségként kell kimutatni.
14. §

(1) Az egyéb szervezet a 24. és 27. §-ban, továbbá az 50. §-ban meghatározottakon túlmenően oly módon köteles
nyilvántartási rendszerét kialakítani (részletezni) − függetlenül a könyvvezetés módjától −, hogy abból a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének
bővítésével összefüggő jogszabályokban meghatározott adatokkal, a továbbutalási céllal kapott támogatásokkal,
valamint az európai uniós forrásokból származó összegekkel kapcsolatos információk is rendelkezésre álljanak.
(2) Az egyéb szervezet az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban tájékoztató adatként bemutatja
az Ectv. 2. § 15. pont szerinti költségvetési támogatásként kapott összegeket.

6. Könyvviteli szolgáltatás
15. §

(1) A vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás
körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével
a)
olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles
könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az engedélyezés
szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak
a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel rendelkezik, vagy aki a Tv. 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy
b)
olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával,
vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban
meghatározott követelményeknek.
(2) Mentesül az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól az a vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet,
amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző
két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.

7. Könyvvizsgálati kötelezettség
16. §

(1) Kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves
szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot.
Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező,
az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.
(2) Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti
évre vonatkozó (ár)bevételi adatok hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az (1) bekezdésben foglaltak
alkalmazásakor a tárgyévi várható (ár)bevételt és − ha van − a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított)
(ár)bevételt kell figyelembe venni.
(3) Ha az (1) bekezdés, a 29. §, a 42. §, valamint a 47. § vagy más jogszabály előírása alapján kötelező a könyvvizsgálat,
illetve, ha az egyéb szervezet azt saját elhatározásból választja, akkor az üzleti évről készített 7. § (4) bekezdése
szerinti beszámolók felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére a Tv. 155. §
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(7) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kell − az előző üzleti évi
beszámoló elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt − választani.
(4) Jogelőd nélkül alapított, vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet − az (1) bekezdés szerinti
kötelezettség megállapításánál − a Tv. 155. § (4) bekezdésében foglaltakat is köteles figyelembe venni.

8. Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel
17. §

(1) A cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a Tv. rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
(2) Az a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján beszámolóját vagy annak
fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra
hozza, a közzétételnek − ha jogszabály másként nem rendelkezik − a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való
megjelentetéssel, a székhelyén történő betekinthetőséggel, internetes holnapján történő bemutatással vagy egyéb
más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje − ha jogszabály másként nem
rendelkezik − az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.
(3) Az az egyéb szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés alapján nem vizsgáltatta
felül a beszámolóját könyvvizsgálóval, de valamely jogszabály alapján köteles beszámolóját vagy annak fontosabb
adatait közzétenni, a beszámoló minden részén köteles feltüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
(4) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 25. §-ban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezetnek, amelynek sem
nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége nincs, a beszámolóját
legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészítenie és
a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatnia.

9. Az egyéb szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása
18. §

(1) Az egyéb szervezet átalakulására, egyesülésére, szétválására (a továbbiakban együtt: átalakulás) − ha az átalakulást
törvényi szabályozás lehetővé teszi − a Tv. 136−141. §-át kell megfelelően alkalmazni, az alapul szolgáló külön
törvény előírásai, a (2)–(7) bekezdés és a 19. § figyelembevételével.
(2) Az egyéb szervezet átalakulása során az átalakulással létrejövő szervezetre − ha külön törvény eltérően nem
rendelkezik − az egyéb szervezet alapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az átalakuló, az egyesülő, a szétváló (a továbbiakban együtt: átalakuló) és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet
a működését meghatározó törvény szerint illetékes szerv (a továbbiakban: döntést hozó szerv) átalakulásról szóló
döntése alapján, a döntést hozó szerv által meghatározott mérlegfordulónapra készíti el a 7. § (4) bekezdése szerinti
beszámoló mérlegére és az azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások alapján a vagyonmérleg-tervezetet és
a vagyonleltár-tervezetet.
(4) Az átalakuló egyéb szervezet a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő bejegyzésig az átalakulás előtti
szervezeti formában folytatja tevékenységét, a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan analitikus és
főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le.
(5) Az átalakuló és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet a nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelő bírósági, cégbírósági, kamarai, más hatósági változásbejegyzések napjával (az átalakulás
napjával) − a bejegyzést (az átalakulást) követő 90 napon belül − készíti el a 7. § (4) bekezdése szerinti beszámoló
mérlegére és az azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások alapján a végleges vagyonmérleget és a végleges
vagyonleltárt.
(6) Az átalakulás során megszűnő egyéb szervezet a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles
az átalakulás napjával − mint mérlegfordulónappal − a 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus
és főkönyvi nyilvántartásait lezárni, valamint a 17. § figyelembevételével az (5) bekezdés szerinti határidőig
nyilvánosságra hozni, letétbe helyezni és közzétenni.
(7) Az az átalakuló egyéb szervezet, amely az átalakulás során nem szűnik meg, az (5) bekezdés szerinti végleges
vagyonmérlegét és vagyonleltárát a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el az átalakulás napjára
vonatkozóan, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni.

19. §

(1) Az egyéb szervezet az átalakulása során a vagyonmérleget (vagyonmérleg-tervezetet és végleges vagyonmérleget)
− ha törvény eltérően nem rendelkezik − könyv szerinti értéken készíti el. Az az átalakuló egyéb szervezet,
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amelynél külön törvény lehetővé teszi a vagyon átértékelését, a vagyonmérlege összeállításánál alkalmazhatja
a Tv. 136−141. §-ának vagyonátértékelésre vonatkozó rendelkezéseit.
(2) Ha az átalakulás során az egyéb szervezet él az (1) bekezdés szerint a vagyonátértékelés lehetőségével,
a vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó vagyonleltárt
(a vagyonleltár-tervezetet és a végleges vagyonleltárt) a Tv. előírásai szerinti független könyvvizsgálóval kell
ellenőriztetnie.
(3) Ha egyesülés esetén az átalakuló és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet(ek) könyvvezetése eltérő (egyszeres
vagy kettős könyvvitel), az átalakuláshoz kapcsolódóan a vagyonmérlegek (vagyonmérleg-tervezetek és
a végleges vagyonmérlegek) elkészítésekor először a könyvviteli rendszerek változtatására vonatkozó áttérés miatti
rendezéseket kell elvégezni a 10. §-nak megfelelően.

10. Az egyéb szervezet megszűnése
20. §		
Az egyéb szervezet megszűnésére (felszámolására, végelszámolására) a szervezetre vonatkozó jogszabály
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

III. Fejezet
Civil szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai
21. §		
E rendelet civil szervezetre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során
a)
alaptevékenység alatt az Ectv.-ben meghatározott alapcél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú
tevékenységet is) kell érteni,
b)
vállalkozási tevékenység alatt az Ectv.-ben meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységet kell érteni,
c)
közszolgáltatási bevétel alatt az Ectv.-ben meghatározott közszolgáltatási szerződés alapján végzett
tevékenységből származó bevételt kell érteni.

11. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
22. §

(1) A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti
kiegészítő mellékletet is tartalmaz.
(2) A civil szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból
az Ectv.-ben meghatározott alaptevékenységgel, illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek,
ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak.

12. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
23. §

(1) Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezet saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból,
tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a kettős
könyvvitelt vezető civil szervezet saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési
tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység
bontásban] tevődik össze.
(2) Induló tőkeként kell kimutatni a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a civil szervezet létesítő
okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a tag, a csatlakozó által ilyen címen (induló tőkeként,
illetve az induló tőke növelése érdekében) rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
összegét.

13. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
24. §

(1) Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezetnek a pénzügyileg rendezett bevételeit legalább tagdíjak, alapítótól
kapott befizetések, kapott támogatások, valamint egyéb bevételek, illetve pénzbevételt nem jelentő bevételek
csoportosításban kell bemutatnia.
(2) A kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek a bevételeit legalább az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált
saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az egyéb
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bevételeken belül részletezni kell legalább a tagdíjak, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott
támogatások összegét.

14. Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés
25. §		
A civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Ectv. szerint hozza
nyilvánosságra.

IV. Fejezet
Köztestület és közalapítvány beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságai
15. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
26. §

(1) Az egyszeres könyvvitelt vezető köztestület saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból,
tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a kettős
könyvvitelt vezető köztestület, közalapítvány saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból,
értékelési tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási
tevékenység bontásban] tevődik össze.
(2) Induló tőkeként kell kimutatni a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a köztestület, a közalapítvány
létesítő okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a tag, a csatlakozó által ilyen címen (induló
tőkeként, illetve az induló tőke növelése érdekében) rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás összegét.

16. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
27. §		
A kettős könyvvitelt vezető köztestületnek, közalapítványnak a bevételeit legalább az értékesítés nettó árbevétele,
az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia.
Az egyéb bevételeken belül részletezni kell a tagdíjak, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott
támogatások összegét.

17. Könyvviteli szolgáltatás
28. §		
A köztestület, továbbá a közalapítvány a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó
feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével a 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyt,
társaságot köteles megbízni.

18. Könyvvizsgálati kötelezettség
29. §		
Közalapítványnál kötelező a könyvvizsgálat.

V. Fejezet
Lakásszövetkezet és társasház beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságai
19. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
30. §

(1) A szervezetére és működésére nem a társasházakról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazó,
legfeljebb hatlakásos társasház közössége dönthet úgy, hogy beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét
a 3. § (1) bekezdése szerinti szabályok helyett a társasház közössége által határozatban elfogadott módon teljesíti.
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(2) Kettős könyvvitelt köteles vezetni – figyelemmel a 33. § (1)–(4) bekezdésében foglaltakra − az egyszerűsített
vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet.

20. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
31. §

(1) A lakásszövetkezetnél tagok és nem tag tulajdonosok terhére − az arra jogosult által megállapított (közgyűlési,
küldöttgyűlési, igazgatósági határozat alapján közölt) − fizetési kötelezettség nem teljesítéséből származó
összegeket követelésként kell kimutatni. A követeléseket meg kell bontani hátralékos követelésekre és egyéb
követelésekre.
(2) Az egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezet saját tőkéje jegyzett tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból,
valamint tárgyévi eredményből (alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység bontásban), a kettős könyvvitelt
vezető lakásszövetkezet saját tőkéje jegyzett tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési tartalékból,
valamint tárgyévi eredményből (alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység bontásban) tevődik össze.
A tárgyévi eredményt alaptevékenység [ezen belül beruházási (építési), felújítási, fenntartási], valamint vállalkozási
tevékenység bontásban kell a tőkeváltozás tételbe átvezetni, és a későbbiekben ennek megfelelően külön-külön
nyilvántartani.
(3) Annál a lakásszövetkezetnél, ahol a telek, a felépítmény – ideértve a tagok használatába adott lakásokat –
a lakásszövetkezet tulajdonában vannak, a tagok által befizetett építési célú összegeket kell jegyzett tőkeként
kimutatni.

32. §

(1) A társasháznak a követelések között kell szerepeltetnie a tulajdonosok közös költségeinek hátralékát (megbontva
jelzáloggal terhelt és jelzáloggal nem terhelt követelésekre), valamint a közös tulajdon hasznosításából származó
követeléseket.
(2) A társasháznak a felújítási célra elkülönített pénzeszközöket elkülönítve kell bemutatnia.
(3) A társasház saját tőkéje az eredményből és a tárgyévi eredményből tevődik össze. Eredményként a tárgyévet
megelőző évek eredményét kell összevontan szerepeltetni.

21. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
33. §

(1) A lakásszövetkezetnél elkülönítetten kell kimutatni a tag, a nem tag tulajdonos által a lakásszövetkezeti tulajdon
használatára tekintettel és a saját közüzemi fogyasztása után a részére továbbhárított szolgáltatás finanszírozására
(ellenértékének megtérítésére) teljesített befizetést.
(2) A lakásszövetkezet – mint önálló jogi személy – tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek)
használatáért a tagok, a nem tag tulajdonosok által fizetett (fizetendő) használati, bérleti díjat a lakásszövetkezet
alaptevékenysége bevételeként kell elszámolni.
(3) A lakásszövetkezet − mint önálló jogi személy − tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek)
felújítása céljára kapott (járó) külön hozzájárulást végleges pénzeszköz átvételként kell elszámolni. A még fel nem
használt összegeket kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a passzív időbeli elhatárolások között halasztott
bevételként, egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél kötelezettségként kell kimutatni.
(4) A tagok, a nem tag tulajdonosok által a saját közüzemi fogyasztásukért fizetett (fizetendő) ellenértéket
továbbhárított szolgáltatásként kell az alaptevékenység bevételei között elszámolni.
(5) A kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnek a tárgyi eszközöknél értéket növelő bekerülési (beszerzési)
értékként kell figyelembe vennie a meglévő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával,
átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti
állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt
megvalósítása esetén a Tv. 51. §-a szerinti közvetlen önköltségen aktivált értékét).
(6) Az egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnek a Tv. 48. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyi eszközök felújítási
munkái számlázott értékének, illetve közvetlen költségeinek aktiválására vonatkozó előírását nem kötelező
alkalmaznia.

34. §

(1) A lakásszövetkezetnek a bevételeit és ráfordításait (költségeit), kiadásait az általános előírásokon túlmenően
alaptevékenység [ezen belül beruházási (építési), felújítási, fenntartási], valamint vállalkozási tevékenység szerinti
csoportosításban is ki kell mutatnia.
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(2) A társasháznak a bevételeit legalább közös költség bevétele, bérleti díjból származó bevétel, támogatási bevétel és
egyéb bevétel csoportosításban, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kell
kimutatnia.

VI. Fejezet
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai
22. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
35. §

(1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény hatálya alá tartozó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs
Szervezet) a Tv. előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 36−43. §-ban foglaltak figyelembevételével
alkalmazza.
(2) Az Integrációs Szervezet az üzleti évről kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.
(3) Az Integrációs Szervezet éves beszámolója az 5. melléklet szerinti mérlegből, a 6. melléklet szerinti
eredménykimutatásból és a 40. § szerinti kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg a 41. §
szerinti üzleti jelentést is el kell készíteni.

23. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
36. §

(1) A mérleg előírt tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Tagintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni az Integrációs Szervezet tagjai (a továbbiakban:
tagintézetek) által fizetendő, még nem teljesített tagdíjak összegét.
(3) Egyéb követelések tagintézetekkel szemben mérlegtételként kell kimutatni a díjkövetelésen kívüli tagintézetekkel
szembeni követelést.
(4) Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni a megszűnt tagokkal szembeni
mérlegfordulónapon fennálló követeléseket.
(5) Állammal szembeni követelésként kell kimutatni az állammal szembeni követeléseket, az adó és járulék jellegű
túlfizetések kivételével.
(6) Egyéb követelések között kell kimutatni az olyan követelések összegét, amelyeket az 5. melléklet szerinti mérlegben
nem kell külön tételként szerepeltetni.
(7) Egyéb értékpapírok között kell kimutatni a tagintézet felszámolása során az Integrációs Szervezet kezességvállalását
fedező jogi biztosíték érvényesítése útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került kötvények, részvények és
egyéb értékpapírok értékének összegét is.

37. §

(1) Az Integrációs Szervezet saját tőkéje a jegyzett tőkét, a tartalékot, a lekötött tartalékot, az értékelési tartalékot és
a tárgyévi eredményt foglalja magában.
(2) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje
a)
az állam és a tagintézetek által jegyzett tőke címén rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összege,
csökkentve a megszűnt tagintézetekre jutó jegyzett tőke összegével,
b)
a jogutódlással szerzett vagyon azon része, amelyet az állam, a tagintézetek és a Takarékbank Zrt. a jogelődök
részére vagyoni hozzájárulásként teljesített.
(3) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéjéből a már nem tagintézet jegyzett tőke részét a tagsági viszony
megszűnésekor át kell vezetni a tartalékok közé.
(4) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje a tulajdonosi hányadok megtartása mellett leszállítható a tartalék javára
az erről szóló közgyűlési döntés időpontjával.
(5) A tartalékon belül kell kimutatni
a)
az Integrációs Szervezet előző üzleti év(ek)ben keletkezett tárgyévi eredményét, előjelének megfelelően,
b)
a jogelődöktől átvett vagyonból a (2) bekezdés b) pontja szerinti vagyonon felüli részt,
c)
a jegyzett tőke leszállítása során a (4) bekezdés alapján átvezetett összegeket.
(6) Tartalékot csökkentő tételként kell elszámolni a tagoknak fizetendő hozam összegét.
(7) Az Integrációs Szervezet az igazgatóság által meghatározott célokra lekötött tartalékot képezhet a tartalék terhére.
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(8) Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az állammal szembeni egy éven belül lejáró
kötelezettséget (ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül lejáró összegeit is), kivéve az adó és járulék
jellegű kötelezettségeket.
(9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az olyan rövid lejáratú kötelezettségeket, amelyeket
az 5. melléklet szerinti mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.

24. A mérlegtételekhez kapcsolódó egyéb előírások
38. §

(1) A tagintézet felszámolása esetén az Integrációs Szervezet kezességvállalását fedező jogi biztosíték érvényesítése
útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került vagyontárgyakat és értékpapírokat piaci értéken kell a számviteli
nyilvántartásokba felvenni.
(2) Az Integrációs Szervezet által a tagintézeteknek véglegesen nyújtott tőkejuttatások összegét a tartalék terhére kell
elszámolni.

25. Az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
39. §

(1) Az Integrációs Szervezet eredménykimutatásának előírt tagolását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Tagdíj bevételként kell elszámolni a tagintézetek által a tárgyévi üzleti évben fizetendő tagdíjak összegét.
(3) Tagintézetektől kapott egyéb bevételek között kell kimutatni a tagintézetek által teljesített tagdíjnak nem minősülő
befizetéseket.
(4) Tárgyévi eredményként − előjelének megfelelően − kell kimutatni az üzleti év bevételeinek és ráfordításainak
(költségeinek) különbözeteként adódó nyereség vagy veszteség összegét.
(5) Az Integrációs Szervezet tárgyévi eredménye a tagintézetekkel szemben elszámolt bevételeknek, az egyéb
bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek
ráfordításai és a működési költségek együttes összegének a különbözete.
(6) A tárgyévet követő üzleti évben az Integrációs Szervezet tárgyévi eredményének összegét tartalékot módosító
tételként kell elszámolni.

26. Kiegészítő melléklet
40. §		
Az Integrációs Szervezet éves beszámolója kiegészítő mellékletének a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell
a)
tagintézetenkénti bontásban a tagintézet hitelfelvétele után az Integrációs Szervezet által vállalt kezesség
összegét,
b)
tagintézetenkénti bontásban a tagdíj és a nem tagdíj bevételeket,
c)
tagintézetenkénti bontásban a tagintézeteknek az üzleti évben nyújtott kölcsönök nyitó értékét,
növekedését, csökkenését, záró értékét,
d)
az Integrációs Szervezet saját tőkéjének tárgyévi mozgását jogcímenként és mérlegsoronként,
e)
az Integrációs Szervezet által felvett hitelek feltételeit és indoklását,
f)
a tagoknak fizetendő hozam összegét.

27. Üzleti jelentés
41. §		
Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a)
a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra és
b)
az Integrációs Szervezet létesítő okiratában meghatározott irányító szerve által megállapított feladatok
teljesítésére és azok értékelésére.

28. Könyvvizsgálati kötelezettség
42. §

(1) Az Integrációs Szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat.
(2) Az Integrációs Szervezet csak olyan kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választhat éves beszámolója
felülvizsgálatára, aki vagy amely megfelel a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény
könyvvizsgálóval szemben támasztott követelményeinek.
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29. Az éves beszámoló jóváhagyása és nyilvánosságra hozatala
43. §

(1) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést az Integrációs Szervezet közgyűlése hagyja jóvá.
(2) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést legkésőbb az üzleti évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell
elkészíteni és benyújtani a tagintézetekhez, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által
vezetett minisztériumhoz és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar
Nemzeti Bankhoz.

VII. Fejezet
A közös jogkezelő szervezet éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságai
30. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
44. §

(1) A tárgyévhez kapcsolódó, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjat a közös jogkezelő szervezet tagdíjkövetelésként
számolja el és elkülönítetten mutatja be.
(2) A jogdíjak felosztása során az ismert és ismert helyen tartózkodó jogosultak részére kifizethető jogdíjakat a közös
jogkezelő szervezetnek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell sorolnia a kifizetésre váró jogdíjakból
fakadó kötelezettségek közé.
(3) Azokat a jogdíjakat, amelyek a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 41. §-a alapján ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakat
illetnek meg (a továbbiakban: függő jogdíjak), az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül függő jogdíjakból
fakadó kötelezettségként kell kimutatni.
(4) A függő jogdíjak esetében a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismertté válása következtében
kifizethetővé váló jogdíjat a közös jogkezelő szervezetnek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell
sorolnia a kifizetésre váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közé.
(5) Ha a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethetővé
minősített jogdíjat a közös jogkezelő szervezet az ismert jogosultak részére történő felosztásra és kifizetésre
használja fel, a közös jogkezelő szervezetnek az ilyen jogdíjat az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell
sorolnia a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közé.
(6) A beszedett jogdíjakból a Kjkt. 42. § (3) bekezdése alapján képzendő tartalék összegét az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségeken belül a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közül a jogdíjakhoz kapcsolódó
tartalékok közé kell átsorolni.
(7) A beszedett jogdíjakból vagy a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége
miatt ki nem fizethetővé minősített jogdíjból a Kjkt. 43−45. §-a alapján közösségi célra felhasználandó összegekkel
kapcsolatos egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket a felosztási szabályzatban meghatározottak szerint a közösségi
célú felhasználásról hozott döntéssel kell átsorolni a rövid lejáratú kötelezettségeken belül a felosztásra váró
jogdíjakból fakadó kötelezettségek közül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé.

31. Az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
45. §

(1) A közös jogkezelő szervezet az értékesítés nettó árbevételeként köteles kimutatni a beszedett jogdíjak összegét.
(2) A közös jogkezelő szervezet által még be nem szedett jogdíjakat bevételként nem lehet elszámolni, azokat
a mérlegen kívüli követelések között kell szerzői mű- vagy kapcsolódó jogi teljesítménytípusonként és vagyoni
jogonként elkülönítve nyilvántartani.
(3) Abban az esetben, ha a közös jogkezelő szervezet másik közös jogkezelő szervezettől vesz át jogdíjat, azt
bevételként abban az időszakban kell elszámolni, amikor azt pénzügyileg rendezik. A másik közös jogkezelő
szervezettől származó jogdíjbevételt a belföldi jogdíjbevétel vagy a külföldről származó jogdíjbevétel sorokon kell
megjeleníteni attól függően, hogy a jogdíjat átadó közös jogkezelő szervezet letelepedési helye belföldön vagy
külföldön található.
(4) A kezelési költség bevételként a közös jogkezelő szervezet a bevételének azt a részét köteles bemutatni, amelyet
a Kjkt. 39. §-a szerinti kezelési költségként fog levonni.
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(5) Ha a (4) bekezdés szerinti összeg az éves beszámoló készítésekor pontosan még nem ismert, akkor azt becslési
eljárással kell megállapítani. Ha a becslési eljárással megállapított kezelési költség bevétel eltér a következő
évben ténylegesen megállapított összegtől, a különbözet a (8) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően
a következő év jogdíj ráfordításainak elszámolását módosítja.
(6) A jogdíjak beszedésével egyidejűleg a jogdíjak becsült és ténylegesen felmerült kezelési költséggel csökkentett
összegét a ráfordítások között mint a jogdíjbevételből felosztott vagy felosztandó jogdíjakat kell megjeleníteni.
(7) A (6) bekezdésben szereplő ráfordítás elszámolásával egyidejűleg, amennyiben az pénzügyileg nem került
rendezésre, azt a mérlegben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között elkülönítetten, felosztásra váró jogdíjak
összegeként kell kimutatni.
(8) Az (5) bekezdés szerint az előző évben becslési eljárással megállapított kezelési költség bevétel és a tényleges
kezelési költség bevétel különbözetét a tárgyévben a jogdíjbevételből felosztott vagy felosztandó jogdíjak
ráfordítása és a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek között kell elszámolni.
(9) A vállalkozási tevékenységből, valamint a jogdíjbevételek befektetéséből származó bevételekből felosztásra kerülő
jogdíjat ráfordításként − mint felosztott vagy felosztandó jogdíjakat − és egyéb rövid lejáratú kötelezettségen belül
− mint felosztásra váró jogdíjakat − abban az időszakban kell elszámolni, amikor a hozzá kapcsolódó kötelezettség
felmerül.
(10) A közös jogkezelő szervezet a beszedett jogdíjakat jogdíj bevételre és kezelési költség bevételre köteles
megbontani.
(11) A közös jogkezelő szervezet az adott évre vonatkozó tagdíjat − függetlenül annak befolyásától −
az eredménykimutatásban az egyéb bevételeken belül külön soron, tagdíj bevételként köteles kimutatni.
(12) A közös jogkezelő szervezet az értékesítés nettó árbevételét az alábbiak szerinti bontásban köteles bemutatni:
a)
belföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj bevételek kezelési
költség bevétel nélkül,
b)
belföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj kezelési költség
bevétele,
c)
egyéb belföldi értékesítés árbevétele,
d)
külföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj bevételek kezelési
költség bevétel nélkül,
e)
külföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj kezelési költség
bevétele,
f)
egyéb külföldi értékesítés árbevétele.

32. Kiegészítő melléklet
46. §		
A közös jogkezelő szervezet éves beszámolója kiegészítő mellékletének a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell
a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos
eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet II. Fejezetében részletezett adatok
bemutatását is.

33. Könyvvizsgálati kötelezettség
47. §		
A közös jogkezelő szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat.

VIII. Fejezet
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai
34. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
48. §

(1) Az MRP szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy
abból a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényben (a továbbiakban: Mrptv.)
meghatározott adatok rendelkezésre álljanak.
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(2) A javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet a Tv. és
e rendelet előírásait az Mrptv. 24/A−24/L. §-ának figyelembevételével alkalmazza.

35. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések
49. §

(1) Az MRP szervezetnek a befektetett pénzügyi eszközök, illetve az értékpapírok analitikus nyilvántartását úgy kell
kialakítania, hogy a mérlegben a megszerzett részvények, üzletrészek és az egyéb értékpapírok elkülönítetten
bemutathatók legyenek.
(2) Az MRP szervezetnél saját tőkeként induló tőke, eredmény, lekötött tartalék és tárgyévi eredmény
alaptevékenységből, valamint kettős könyvvitel vezetése esetén értékelési tartalék szerepel a mérlegben.
(3) Induló tőkeként kell kimutatni a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával az MRP szervezet létesítő
okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a résztvevő által alapítói vagyon címén rendelkezésre
bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, valamint az alapítói vagyonon felüli pénzbeli vagyoni
hozzájárulás összegét. Az induló tőkén belül külön-külön be kell mutatni az alapítói vagyoni hozzájárulás, illetve
az alapítói vagyonon felüli vagyoni hozzájárulás összegét.
(4) Eredményként a tárgyévet megelőző évek eredményét kell összevontan szerepeltetni.

36. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
50. §		
Az MRP szervezetnek a bevételeit legalább a saját erő címen a részt vevők által befizetett összegek, a résztvevőket
foglalkoztató társaság által átutalt összeg, a résztvevők egyéb befizetései, más természetes és jogi személy
befizetései, kapott osztalék, részesedés, vagyonrészek értékesítéséből származó bevételek és az egyéb bevételek
csoportosításban kell bemutatni. Külön kell szerepeltetni a működési költségeket, a fizetett kamatokat,
az értékesített vagyonrészek nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét, a résztvevők tulajdonába adott
vagyonrészek nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét is.

IX. Fejezet
A víziközmű társulat beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai
37. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
51. §		
A víziközmű társulatnak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait kell
alkalmazni, azzal, hogy az 52. §-t is figyelembe kell vennie.

38. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések
52. §		
Az érdekeltségi hozzájárulást csak a pénzügyi teljesítés időpontjában lehet − egyéb bevételként − elszámolni.
Amennyiben a víziközmű beruházást nem a víziközmű társulat valósítja meg, az érdekeltségi hozzájárulásból
történő pénzeszköz átadást egyéb ráfordításként kell elszámolni a pénzügyi rendezés időpontjában.

X. Fejezet
Külön jogszabályban meghatározott jogi személynek minősülő egyéb szervezet
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai
39. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
53. §		
A 2. § (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 3. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a rá
vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell megállapítani.
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XI. Fejezet
Záró rendelkezések
54. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
55. §

(1) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
e rendeletben megállapított sajátos szabályait először a 2017. évben induló üzleti év könyvvezetésére és az erről
az üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
e rendeletben megállapított sajátos szabályait a közös jogkezelő szervezetek a 2016. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazhatják.
(3) A 2016. üzleti évről készített beszámolóra a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2016. december 31-én
hatályos szabályait kell alkalmazni.

56. §		
Hatályát veszti a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.
57. §		
A 2. § (2) bekezdés és a 3. § (3) bekezdés az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július
5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
C. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen
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2. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása az egyéb szervezetnél
Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
- egyéb bevételek
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
V. Ráfordítást jelentő elszámolások
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)
D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)
E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)
F. Fizetendő társasági adó
G. Tárgyévi eredmény (E-F)
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
ebből: normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
ebből: normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele
H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás
I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás (kiadás)
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
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3. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
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4. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél
Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei
A. Összes bevétel (1±2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
ebből: normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
ebből: normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
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5. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete mérlegének tagolása
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2. Vagyoni értékű jogok
3. Szellemi termékek
4. Immateriális javakra adott előlegek
5. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Berendezések, felszerelések, járművek
3. Beruházások
4. Beruházásokra adott előlegek
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Részesedések tagintézetekben
2. Egyéb tartós részesedések
3. Tartósan adott kölcsön tagoknak
4. Egyéb tartósan adott kölcsönök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Kereskedelmi áruk
3. Közvetített szolgáltatások
4. Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1. Tagintézetekkel szembeni követelések
a) díjkövetelések
b) egyéb követelések tagintézetekkel szemben
2. Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelések
3. Állammal szembeni követelések
4. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Állampapírok
2. Egyéb értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Járó kamatok
2. Egyéb aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tartalék
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
G. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratú hitelek
2. Állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
H. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Tagintézetekkel szembeni kötelezettségek
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
I. Passzív időbeli elhatárolások
1. Fizetendő kamatok
2. Egyéb passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
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6. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete eredménykimutatásának tagolása
I. Tagintézetekkel szemben elszámolt bevételek
a) tagdíj
b) tagintézetektől kapott egyéb bevételek
II. Egyéb bevételek
01. Kapott osztalék
02. Kapott kamatok
03. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
III. Pénzügyi műveletek bevételei (01+02+03)
IV. Egyéb ráfordítások
04. Fizetett kamatok
05. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (04+05)
06. Anyagjellegű ráfordítások
07. Személyi jellegű ráfordítások
08. Értékcsökkenési leírás
VI. Működési költségek (06+07+08)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V-VI)
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A Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról
A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése
1. §

(1) A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szakképzési feladatot
ellátó hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: PMKH) jelöli ki.
(2) Az Szt.-ben a szakképzési feladatot ellátó hatóság számára meghatározott feladatokat a PMKH látja el.

2. A PMKH feladatai
2. §		
A PMKH
a)

összeállítja az országos szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértői
névjegyzéket (a továbbiakban együtt: szakképzési névjegyzék) a szakképesítésért felelős miniszter javaslata
alapján;

b)

kialakítja és gondozza a szakképzési névjegyzék adatbázisát, és gondoskodik annak nyilvánosságra
hozataláról;

c)

a munkaerőpiaci képzések szervezésének keretében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
szakmai iránymutatása alapján kidolgozza a képzések indításához szükséges ajánlattételi eljárások
lebonyolításának eljárásrendjét, majd a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve Pest megye esetében
az Érdi Járási Hivatal javaslata és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntése alapján
jóváhagyja a munkáltatói igénybejelentésre induló képzéseket;

d)

összesíti a megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslatait, amelyet megküld a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

3. §		
A PMKH a komplex szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében
a)

kialakítja és gondozza a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek
összesített országos jegyzékének adatbázisát;

b)

a 4. §-ban foglaltak szerint valamennyi vizsgaidőszakra biztosítja a komplex szakmai vizsgák NSZFH által
elkészített és sokszorosított központi feladatlapjait a vizsgaszervezők számára;

c)

jogszabályban meghatározott hatáskörében a szakképesítés tekintetében – a szakképesítésért felelős
miniszterrel egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a komplex és modulos szakmai vizsga elnökét és
a vizsgabizottság tagjait;

d)

feldolgozás céljából negyedévente megküldi a vizsgaelnöki jelentéseket az NSZFH részére, amely
– a feldolgozást követően – az összefoglalást megküldi a szakképesítésért felelős miniszter számára;

e)

kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást;

f)

ellátja a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minősített adatokra vonatkozó szabályok
szerint őrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait.

4. §		
A PMKH gondoskodik a központi feladatlapoknak
a)

az iskolai rendszerű képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a szakképző iskolákba történő
eljuttatásáról, valamint

b)

az iskolarendszeren kívüli képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a vizsgaszervezőknek történő
átadásáról.
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5. §		
A PMKH a szakképzési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a munkaadók és a munkavállalók
érdekképviseleti szerveivel, a gazdasági és szakmai kamarákkal, az oktatási és felnőttképzési tevékenységet folytató
intézményekkel, az oktatási intézményt fenntartókkal, valamint a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett
hatóságokkal.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről
A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
attribútum: világörökségi helyszínen kiemelkedő egyetemes értéket hordozó tényező, a kiemelkedő
egyetemes értéket megtestesítő, kifejező valamennyi dolog, anyagi és nem anyagi jelenség;
2.
kiemelkedő egyetemes érték: a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj vonatkozásában az UNESCO
Világörökség Bizottság 2013. évi ülésszakán a 37 COM 8E számú döntéssel elfogadott meghatározása szerinti
tartalom.
2. §		
A világörökségi kezelési terv hatálya kiterjed a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín
és védőövezete 1. mellékletben meghatározott területére.
3. §		
Az 1. mellékletben meghatározott világörökségi terület világörökségi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

742

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

1. melléklet a 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet területi lehatárolása
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területe Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud,
Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka,
Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu települések
történeti tájjá nyilvánított teljes kül- és belterületére terjed ki. A világörökségi terület lehatárolásán belül az alábbi táblázat
tartalmazza a világörökségi helyszín lehatárolását.

A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

TOLCSVAI BORMÚZEUM PINCÉI
1

330081

827873 21° 26' 40,10''

48° 17' 22,44''

2

330082

827907 21° 26' 41,77''

48° 17' 22,46''

3

330082

827923 21° 26' 42,52''

48° 17' 22,44''

4

330054

827920 21° 26' 42,36''

48° 17' 21,53''

5

330048

827934 21° 26' 43,03''

48° 17' 21,32''

6

330033

827931 21° 26' 42,87''

48° 17' 20,83''

7

330027

827930 21° 26' 42,77''

48° 17' 20,65''

8

330022

827928 21° 26' 42,69''

48° 17' 20,50''

9

330003

827916 21° 26' 42,08''

48° 17' 19,89''

10

329999

827914 21° 26' 41,97''

48° 17' 19,78''

11

329996

827913 21° 26' 41,89''

48° 17' 19,68''

12

329991

827910 21° 26' 41,75''

48° 17' 19,50''

13

329986

827908 21° 26' 41,65''

48° 17' 19,36''

14

329986

827909 21° 26' 41,69''

48° 17' 19,36''

15

329985

827909 21° 26' 41,72''

48° 17' 19,33''

16

329984

827909 21° 26' 41,72''

48° 17' 19,29''

17

329982

827908 21° 26' 41,65''

48° 17' 19,21''

18

329978

827906 21° 26' 41,55''

48° 17' 19,08''

19

329979

827903 21° 26' 41,43''

48° 17' 19,12''

20

329976

827901 21° 26' 41,32''

48° 17' 19,03''

21

329970

827898 21° 26' 41,13''

48° 17' 18,85''

22

329961

827891 21° 26' 40,81''

48° 17' 18,55''
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23

329952

827889 21° 26' 40,66''

48° 17' 18,25''

24

329922

827892 21° 26' 40,78''

48° 17' 17,31''

25

329917

827864 21° 26' 39,44''

48° 17' 17,15''

26

329942

827820 21° 26' 37,31''

48° 17' 18,02''

27

329956

827835 21° 26' 38,07''

48° 17' 18,45''

28

329960

827830 21° 26' 37,84''

48° 17' 18,60''

29

329985

827834 21° 26' 38,08''

48° 17' 19,38''

30

329988

827835 21° 26' 38,11''

48° 17' 19,49''

31

329990

827848 21° 26' 38,77''

48° 17' 19,53''

32

330000

827851 21° 26' 38,93''

48° 17' 19,86''

33

330006

827853 21° 26' 39,02''

48° 17' 20,04''

34

330019

827857 21° 26' 39,23''

48° 17' 20,48''

35

330021

827857 21° 26' 39,25''

48° 17' 20,52''

36

330031

827860 21° 26' 39,41''

48° 17' 20,84''

37

330048

827865 21° 26' 39,68''

48° 17' 21,40''

38

330067

827871 21° 26' 39,97''

48° 17' 22,02''

39

330081

827873 21° 26' 40,10''

48° 17' 22,44''
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A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

TOKAJI BORVIDÉK
1

311151

826204 21° 24' 51,39''

48° 7' 11,58''

2

310941

825754 21° 24' 29,33''

48° 7' 05,24''

3

310274

825176 21° 24' 00,44''

48° 6' 44,21''

4

310061

824953 21° 23' 49,38''

48° 6' 37,54''

5

309848

824655 21° 23' 34,65''

48° 6' 30,94''

6

309739

824409 21° 23' 22,60''

48° 6' 27,65''

7

309654

824106 21° 23' 07,83''

48° 6' 25,19''

8

309635

823751 21° 22' 50,65''

48° 6' 24,92''

9

309777

822969 21° 22' 13,10''

48° 6' 30,27''

10

310014

822321 21° 21' 42,10''

48° 6' 38,55''

11

310223

821945 21° 21' 24,23''

48° 6' 45,67''

12

310521

821703 21° 21' 12,99''

48° 6' 55,55''

13

310758

821807 21° 21' 18,36''

48° 7' 03,11''

14

311548

821324 21° 20' 56,14''

48° 7' 29,14''

15

311723

821121 21° 20' 46,55''

48° 7' 35,00''

16

311879

820927 21° 20' 37,39''

48° 7' 40,24''

17

312211

820804 21° 20' 31,91''

48° 7' 51,08''

18

312788

820761 21° 20' 30,67''

48° 8' 09,80''

19

313833

820139 21° 20' 02,07''

48° 8' 44,20''

20

313899

820001 21° 19' 55,52''

48° 8' 46,48''

21

313942

819755 21° 19' 43,67''

48° 8' 48,09''

22

314121

819528 21° 19' 32,94''

48° 8' 54,12''

23

314405

819282 21° 19' 21,43''

48° 9' 03,54''

24

315125

818799 21° 18' 59,08''

48° 9' 27,27''

25

315655

818444 21° 18' 42,65''

48° 9' 44,76''
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26

316050

818063 21° 18' 24,81''

48° 9' 57,91''

27

316296

817377 21° 17' 51,94''

48° 10' 06,52''

28

316471

817017 21° 17' 34,78''

48° 10' 12,52''

29

317219

816562 21° 17' 13,83''

48° 10' 37,14''

30

317695

816367 21° 17' 05,03''

48° 10' 52,73''

31

318136

816324 21° 17' 03,58''

48° 11' 07,01''

32

318547

816201 21° 16' 58,19''

48° 11' 20,45''

33

318836

816012 21° 16' 49,42''

48° 11' 29,97''

34

319077

815680 21° 16' 33,71''

48° 11' 38,08''

35

319243

815325 21° 16' 16,75''

48° 11' 43,77''

36

319461

814847 21° 15' 53,91''

48° 11' 51,25''

37

319726

814364 21° 15' 30,89''

48° 12' 00,27''

38

320054

814126 21° 15' 19,83''

48° 12' 11,12''

39

320613

813871 21° 15' 08,22''

48° 12' 29,42''

40

320944

813710 21° 15' 00,87''

48° 12' 40,29''

41

321493

813245 21° 14' 39,16''

48° 12' 58,47''

42

321794

813013 21° 14' 28,28''

48° 13' 08,43''

43

322031

813065 21° 14' 31,13''

48° 13' 16,04''

44

322499

812799 21° 14' 18,92''

48° 13' 31,44''

45

323072

812492 21° 14' 04,79''

48° 13' 50,25''

46

323237

812274 21° 13' 54,47''

48° 13' 55,81''

47

323493

812444 21° 14' 03,07''

48° 14' 03,92''

48

323725

812137 21° 13' 48,48''

48° 14' 11,70''

49

323588

811957 21° 13' 39,58''

48° 14' 07,43''

50

323422

811748 21° 13' 29,26''

48° 14' 02,25''

51

323596

811593 21° 13' 21,98''

48° 14' 08,04''

52

323798

811531 21° 13' 19,24''

48° 14' 14,62''

53

324032

811578 21° 13' 21,85''

48° 14' 22,15''

54

324216

811700 21° 13' 27,99''

48° 14' 27,99''
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55

324703

811213 21° 13' 05,06''

48° 14' 44,20''

56

325177

810694 21° 12' 40,55''

48° 15' 00,01''

57

325429

810463 21° 12' 29,68''

48° 15' 08,37''

58

325622

810353 21° 12' 24,62''

48° 15' 14,70''

59

326023

810278 21° 12' 21,54''

48° 15' 27,75''

60

326065

810257 21° 12' 20,58''

48° 15' 29,11''

61

326193

810316 21° 12' 23,60''

48° 15' 33,23''

62

326195

810499 21° 12' 32,47''

48° 15' 33,10''

63

326300

810710 21° 12' 42,85''

48° 15' 36,32''

64

326377

810737 21° 12' 44,25''

48° 15' 38,80''

65

326198

811031 21° 12' 58,27''

48° 15' 32,73''

66

326185

811203 21° 13' 06,59''

48° 15' 32,15''

67

326010

811294 21° 13' 10,74''

48° 15' 26,40''

68

325843

811485 21° 13' 19,76''

48° 15' 20,82''

69

325818

811686 21° 13' 29,50''

48° 15' 19,85''

70

325899

811941 21° 13' 41,94''

48° 15' 22,23''

71

325896

812097 21° 13' 49,51''

48° 15' 21,99''

72

325784

812317 21° 14' 00,01''

48° 15' 18,18''

73

325765

812479 21° 14' 07,84''

48° 15' 17,40''

74

326424

812575 21° 14' 13,40''

48° 15' 38,65''

75

326467

812535 21° 14' 11,52''

48° 15' 40,09''

76

326531

812560 21° 14' 12,80''

48° 15' 42,13''

77

326658

812890 21° 14' 28,97''

48° 15' 45,95''

78

326834

813185 21° 14' 43,48''

48° 15' 51,37''

79

327012

813911 21° 15' 18,93''

48° 15' 56,45''

80

326698

814154 21° 15' 30,27''

48° 15' 46,07''

81

326492

814166 21° 15' 30,58''

48° 15' 39,40''

82

326499

814314 21° 15' 37,77''

48° 15' 39,48''

83

326619

814445 21° 15' 44,28''

48° 15' 43,26''
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84

326658

814558 21° 15' 49,79''

48° 15' 44,42''

85

326787

814646 21° 15' 54,25''

48° 15' 48,50''

86

326989

814962 21° 16' 09,84''

48° 15' 54,74''

87

327063

814991 21° 16' 11,32''

48° 15' 57,13''

88

327069

815051 21° 16' 14,27''

48° 15' 57,25''

89

327206

815070 21° 16' 15,38''

48° 16' 01,68''

90

327333

815190 21° 16' 21,35''

48° 16' 05,69''

91

327935

816223 21° 17' 12,26''

48° 16' 24,21''

92

328006

816421 21° 17' 21,97''

48° 16' 26,30''

93

328172

816640 21° 17' 32,81''

48° 16' 31,48''

94

328392

816800 21° 17' 40,87''

48° 16' 38,45''

95

328173

816827 21° 17' 41,87''

48° 16' 31,34''

96

327722

816583 21° 17' 29,41''

48° 16' 16,96''

97

327367

816681 21° 17' 33,67''

48° 16' 05,40''

98

327216

816788 21° 17' 38,62''

48° 16' 00,41''

99

326721

816761 21° 17' 36,64''

48° 15' 44,41''

100

326531

816805 21° 17' 38,49''

48° 15' 38,24''

101

326365

817010 21° 17' 48,22''

48° 15' 32,66''

102

326349

817096 21° 17' 52,37''

48° 15' 32,06''

103

326115

817215 21° 17' 57,80''

48° 15' 24,39''

104

326213

817414 21° 18' 07,56''

48° 15' 27,38''

105

326160

817515 21° 18' 12,40''

48° 15' 25,58''

106

326161

817720 21° 18' 22,31''

48° 15' 25,41''

107

325920

817718 21° 18' 21,92''

48° 15' 17,62''

108

325821

817827 21° 18' 27,06''

48° 15' 14,30''

109

325605

817783 21° 18' 24,60''

48° 15' 07,35''

110

325320

817886 21° 18' 29,18''

48° 14' 58,02''

111

325191

817876 21° 18' 28,55''

48° 14' 53,87''

112

324961

818006 21° 18' 34,53''

48° 14' 46,30''
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113

324959

818236 21° 18' 45,66''

48° 14' 46,04''

114

324932

818293 21° 18' 48,38''

48° 14' 45,09''

115

324834

818340 21° 18' 50,51''

48° 14' 41,87''

116

324707

818410 21° 18' 53,71''

48° 14' 37,72''

117

324581

818574 21° 19' 01,51''

48° 14' 33,48''

118

324411

818703 21° 19' 07,49''

48° 14' 27,84''

119

324011

819062 21° 19' 24,33''

48° 14' 14,59''

120

323619

819168 21° 19' 28,89''

48° 14' 01,79''

121

323219

819364 21° 19' 37,83''

48° 13' 48,67''

122

323239

819942 21° 20' 05,88''

48° 13' 48,75''

123

323187

819904 21° 20' 03,92''

48° 13' 47,10''

124

323024

819893 21° 20' 03,17''

48° 13' 41,84''

125

322900

819970 21° 20' 06,72''

48° 13' 37,77''

126

322872

820195 21° 20' 17,58''

48° 13' 36,65''

127

322738

820418 21° 20' 28,21''

48° 13' 32,12''

128

322712

820756 21° 20' 44,52''

48° 13' 30,93''

129

322715

820867 21° 20' 49,92''

48° 13' 30,94''

130

322618

820984 21° 20' 55,43''

48° 13' 27,67''

131

322609

821125 21° 21' 02,25''

48° 13' 27,27''

132

322674

821292 21° 21' 10,41''

48° 13' 29,19''

133

322651

821529 21° 21' 21,87''

48° 13' 28,23''

134

322689

821713 21° 21' 30,82''

48° 13' 29,29''

135

322204

821536 21° 21' 21,57''

48° 13' 13,75''

136

321793

822705 21° 22' 17,58''

48° 12' 59,32''

137

321536

822644 21° 22' 14,29''

48° 12' 51,08''

138

321467

822679 21° 22' 15,84''

48° 12' 48,82''

139

321459

822629 21° 22' 13,44''

48° 12' 48,59''

140

321213

822645 21° 22' 13,87''

48° 12' 40,62''

141

321213

822773 21° 22' 20,06''

48° 12' 40,51''
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142

321109

822805 21° 22' 21,46''

48° 12' 37,12''

143

321121

822909 21° 22' 26,51''

48° 12' 37,38''

144

321001

822958 21° 22' 28,71''

48° 12' 33,46''

145

320886

823416 21° 22' 50,70''

48° 12' 29,32''

146

320858

823404 21° 22' 50,06''

48° 12' 28,40''

147

320710

823683 21° 23' 03,37''

48° 12' 23,36''

148

320720

823785 21° 23' 08,31''

48° 12' 23,57''

149

320603

824157 21° 23' 26,17''

48° 12' 19,43''

150

320423

824001 21° 23' 18,33''

48° 12' 13,76''

151

320262

823837 21° 23' 10,18''

48° 12' 08,70''

152

320249

823842 21° 23' 10,42''

48° 12' 08,28''

153

320246

823836 21° 23' 10,12''

48° 12' 08,18''

154

320258

823825 21° 23' 09,59''

48° 12' 08,60''

155

320077

823588 21° 22' 57,88''

48° 12' 02,96''

156

320067

823576 21° 22' 57,26''

48° 12' 02,65''

157

320037

823537 21° 22' 55,31''

48° 12' 01,70''

158

320014

823507 21° 22' 53,82''

48° 12' 00,98''

159

319967

823453 21° 22' 51,14''

48° 11' 59,52''

160

319955

823439 21° 22' 50,48''

48° 11' 59,16''

161

319941

823451 21° 22' 51,04''

48° 11' 58,68''

162

319936

823447 21° 22' 50,81''

48° 11' 58,54''

163

319926

823436 21° 22' 50,28''

48° 11' 58,24''

164

319913

823421 21° 22' 49,53''

48° 11' 57,80''

165

319913

823386 21° 22' 47,85''

48° 11' 57,86''

166

319851

823295 21° 22' 43,36''

48° 11' 55,94''

167

319813

823265 21° 22' 41,82''

48° 11' 54,72''

168

319801

823260 21° 22' 41,56''

48° 11' 54,35''

169

319812

823245 21° 22' 40,88''

48° 11' 54,73''

170

319749

823166 21° 22' 36,95''

48° 11' 52,77''
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171

319740

823154 21° 22' 36,35''

48° 11' 52,47''

172

319727

823138 21° 22' 35,56''

48° 11' 52,08''

173

319715

823122 21° 22' 34,78''

48° 11' 51,70''

174

319711

823117 21° 22' 34,55''

48° 11' 51,58''

175

319685

823084 21° 22' 32,90''

48° 11' 50,77''

176

319671

823066 21° 22' 32,00''

48° 11' 50,33''

177

319664

823059 21° 22' 31,64''

48° 11' 50,10''

178

319649

823043 21° 22' 30,86''

48° 11' 49,62''

179

319624

823018 21° 22' 29,59''

48° 11' 48,85''

180

319630

823011 21° 22' 29,29''

48° 11' 49,05''

181

319497

822856 21° 22' 21,59''

48° 11' 44,88''

182

319453

822807 21° 22' 19,17''

48° 11' 43,53''

183

319444

822797 21° 22' 18,65''

48° 11' 43,23''

184

319422

822775 21° 22' 17,54''

48° 11' 42,54''

185

319405

822757 21° 22' 16,67''

48° 11' 42,01''

186

319373

822725 21° 22' 15,05''

48° 11' 41,01''

187

319365

822719 21° 22' 14,77''

48° 11' 40,77''

188

319252

822613 21° 22' 09,47''

48° 11' 37,20''

189

319048

822453 21° 22' 01,45''

48° 11' 30,77''

190

319005

822422 21° 21' 59,88''

48° 11' 29,41''

191

318952

822380 21° 21' 57,79''

48° 11' 27,73''

192

318907

822350 21° 21' 56,27''

48° 11' 26,29''

193

318747

822245 21° 21' 50,95''

48° 11' 21,21''

194

318656

822176 21° 21' 47,49''

48° 11' 18,35''

195

318546

822070 21° 21' 42,21''

48° 11' 14,88''

196

318474

821990 21° 21' 38,20''

48° 11' 12,64''

197

318383

821865 21° 21' 32,02''

48° 11' 09,81''

198

318262

821677 21° 21' 22,77''

48° 11' 06,08''

199

318247

821651 21° 21' 21,50''

48° 11' 05,60''
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200

318185

821578 21° 21' 17,84''

48° 11' 03,68''

201

318171

821562 21° 21' 17,08''

48° 11' 03,25''

202

318154

821537 21° 21' 15,83''

48° 11' 02,71''

203

318072

821457 21° 21' 11,85''

48° 11' 00,12''

204

318015

821407 21° 21' 09,37''

48° 10' 58,32''

205

317960

821359 21° 21' 06,95''

48° 10' 56,61''

206

317836

821274 21° 21' 02,65''

48° 10' 52,66''

207

317738

821220 21° 20' 59,90''

48° 10' 49,55''

208

317694

821200 21° 20' 58,87''

48° 10' 48,16''

209

317609

821175 21° 20' 57,54''

48° 10' 45,40''

210

317893

820575 21° 20' 28,93''

48° 10' 55,18''

211

317564

820418 21° 20' 20,84''

48° 10' 44,67''

212

317009

820088 21° 20' 04,10''

48° 10' 27,04''

213

316687

820298 21° 20' 13,80''

48° 10' 16,42''

214

316680

820740 21° 20' 35,18''

48° 10' 15,75''

215

316432

821040 21° 20' 49,33''

48° 10' 07,47''

216

316507

821310 21° 21' 02,49''

48° 10' 09,64''

217

316223

821670 21° 21' 19,49''

48° 10' 00,08''

218

316585

822134 21° 21' 42,47''

48° 10' 11,35''

219

316691

822155 21° 21' 43,63''

48° 10' 14,76''

220

317463

823498 21° 22' 49,73''

48° 10' 38,48''

221

318212

824511 21° 23' 39,84''

48° 11' 01,71''

222

318543

824572 21° 23' 43,28''

48° 11' 12,35''

223

318834

824571 21° 23' 43,65''

48° 11' 21,77''

224

318971

824774 21° 23' 53,67''

48° 11' 26,02''

225

319018

825191 21° 24' 13,91''

48° 11' 27,15''

226

319001

825356 21° 24' 21,85''

48° 11' 26,42''

227

318898

825700 21° 24' 38,36''

48° 11' 22,75''

228

318735

825799 21° 24' 42,91''

48° 11' 17,39''
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229

318699

825868 21° 24' 46,21''

48° 11' 16,15''

230

318682

825971 21° 24' 51,14''

48° 11' 15,50''

231

318728

826214 21° 25' 03,00''

48° 11' 16,75''

232

318636

826166 21° 25' 00,52''

48° 11' 13,83''

233

318583

826087 21° 24' 56,63''

48° 11' 12,20''

234

318461

826044 21° 24' 54,34''

48° 11' 08,28''

235

318224

826051 21° 24' 54,38''

48° 11' 00,62''

236

318078

826127 21° 24' 57,81''

48° 10' 55,80''

237

317842

826492 21° 25' 15,12''

48° 10' 47,80''

238

317904

826896 21° 25' 34,78''

48° 10' 49,41''

239

317805

827232 21° 25' 50,90''

48° 10' 45,89''

240

317728

827312 21° 25' 54,65''

48° 10' 43,30''

241

317638

827331 21° 25' 55,45''

48° 10' 40,37''

242

317582

827428 21° 26' 00,01''

48° 10' 38,47''

243

317404

827249 21° 25' 51,13''

48° 10' 32,89''

244

317340

827307 21° 25' 53,84''

48° 10' 30,77''

245

317334

827394 21° 25' 58,00''

48° 10' 30,49''

246

317247

827304 21° 25' 53,52''

48° 10' 27,76''

247

317164

827302 21° 25' 53,34''

48° 10' 25,07''

248

317185

827424 21° 25' 59,23''

48° 10' 25,64''

249

317112

827568 21° 26' 06,10''

48° 10' 23,11''

250

317038

827620 21° 26' 08,52''

48° 10' 20,69''

251

316965

827556 21° 26' 05,32''

48° 10' 18,39''

252

316917

827574 21° 26' 06,13''

48° 10' 16,82''

253

316944

827645 21° 26' 09,58''

48° 10' 17,63''

254

317062

827674 21° 26' 11,16''

48° 10' 21,40''

255

316960

827754 21° 26' 14,87''

48° 10' 18,04''

256

316991

827911 21° 26' 22,52''

48° 10' 18,87''

257

316920

828014 21° 26' 27,43''

48° 10' 16,47''
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258

316580

827849 21° 26' 18,90''

48° 10' 05,64''

259

316184

827758 21° 26' 13,92''

48° 9' 52,92''

260

316074

827617 21° 26' 06,93''

48° 9' 49,50''

261

316078

827378 21° 25' 55,38''

48° 9' 49,87''

262

315841

827273 21° 25' 49,98''

48° 9' 42,30''

263

315750

827155 21° 25' 44,12''

48° 9' 39,46''

264

315562

827096 21° 25' 41,01''

48° 9' 33,43''

265

315541

826972 21° 25' 34,99''

48° 9' 32,89''

266

315581

826876 21° 25' 30,39''

48° 9' 34,27''

267

315511

826793 21° 25' 26,24''

48° 9' 32,08''

268

315415

826786 21° 25' 25,79''

48° 9' 28,98''

269

315244

826970 21° 25' 34,41''

48° 9' 23,28''

270

315127

826965 21° 25' 34,01''

48° 9' 19,50''

271

315048

826916 21° 25' 31,53''

48° 9' 17,00''

272

314743

827060 21° 25' 38,04''

48° 9' 06,98''

273

314059

827137 21° 25' 40,76''

48° 8' 44,75''

274

313812

827231 21° 25' 44,94''

48° 8' 36,69''

275

313711

827223 21° 25' 44,42''

48° 8' 33,41''

276

313651

827090 21° 25' 37,87''

48° 8' 31,60''

277

313549

827010 21° 25' 33,85''

48° 8' 28,39''

278

313372

826945 21° 25' 30,48''

48° 8' 22,71''

279

313102

826930 21° 25' 29,37''

48° 8' 14,02''

280

312800

827351 21° 25' 49,28''

48° 8' 03,81''

281

312360

827138 21° 25' 38,33''

48° 7' 49,78''

282

312019

826875 21° 25' 25,11''

48° 7' 39,03''

283

311808

826652 21° 25' 13,99''

48° 7' 32,41''

284

311483

826206 21° 24' 51,98''

48° 7' 22,33''

285

311343

826163 21° 24' 49,71''

48° 7' 17,85''

286

311151

826204 21° 24' 51,39''

48° 7' 11,58''
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A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

OREMUS PINCE
1

329891

827716 21° 26' 32,19''

48° 17' 16,47''

2

329888

827719 21° 26' 32,33''

48° 17' 16,37''

3

329884

827720 21° 26' 32,41''

48° 17' 16,25''

4

329876

827725 21° 26' 32,65''

48° 17' 15,97''

5

329865

827731 21° 26' 32,92''

48° 17' 15,61''

6

329861

827733 21° 26' 32,97''

48° 17' 15,48''

7

329858

827735 21° 26' 33,08''

48° 17' 15,38''

8

329853

827738 21° 26' 33,24''

48° 17' 15,21''

9

329830

827748 21° 26' 33,66''

48° 17' 14,46''

10

329820

827752 21° 26' 33,86''

48° 17' 14,14''

11

329810

827756 21° 26' 34,04''

48° 17' 13,80''

12

329804

827760 21° 26' 34,19''

48° 17' 13,61''

13

329800

827761 21° 26' 34,25''

48° 17' 13,48''

14

329797

827766 21° 26' 34,49''

48° 17' 13,37''

15

329780

827772 21° 26' 34,77''

48° 17' 12,82''

16

329766

827774 21° 26' 34,85''

48° 17' 12,35''

17

329765

827774 21° 26' 34,83''

48° 17' 12,35''

18

329762

827757 21° 26' 34,03''

48° 17' 12,24''

19

329762

827751 21° 26' 33,71''

48° 17' 12,25''

20

329765

827747 21° 26' 33,52''

48° 17' 12,37''

21

329785

827733 21° 26' 32,90''

48° 17' 13,01''

22

329788

827739 21° 26' 33,19''

48° 17' 13,11''

23

329811

827727 21° 26' 32,62''

48° 17' 13,87''

24

329797

827692 21° 26' 30,91''

48° 17' 13,44''

25

329861

827676 21° 26' 30,22''

48° 17' 15,52''

26

329868

827696 21° 26' 31,19''

48° 17' 15,75''
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27

329879

827692 21° 26' 31,02''

48° 17' 16,10''

28

329887

827689 21° 26' 30,88''

48° 17' 16,37''

29

329891

827716 21° 26' 32,19''

48° 17' 16,47''

A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

UNGVÁRI PINCÉK
1

343664

842856 21° 39' 08,43''

48° 24' 26,41''

2

343664

842850 21° 39' 08,12''

48° 24' 26,42''

3

343664

842848 21° 39' 08,02''

48° 24' 26,40''

4

343661

842833 21° 39' 07,31''

48° 24' 26,33''

5

343656

842813 21° 39' 06,31''

48° 24' 26,18''

6

343652

842801 21° 39' 05,74''

48° 24' 26,08''

7

343646

842783 21° 39' 04,86''

48° 24' 25,89''

8

343645

842781 21° 39' 04,73''

48° 24' 25,86''

9

343636

842762 21° 39' 03,83''

48° 24' 25,61''

10

343630

842749 21° 39' 03,14''

48° 24' 25,41''

11

343629

842748 21° 39' 03,10''

48° 24' 25,40''

12

343612

842711 21° 39' 01,30''

48° 24' 24,88''

13

343611

842708 21° 39' 01,15''

48° 24' 24,84''

14

343615

842707 21° 39' 01,10''

48° 24' 24,98''

15

343619

842707 21° 39' 01,11''

48° 24' 25,12''

16

343625

842709 21° 39' 01,24''

48° 24' 25,30''

17

343630

842711 21° 39' 01,34''

48° 24' 25,47''

18

343638

842711 21° 39' 01,33''

48° 24' 25,72''

19

343638

842710 21° 39' 01,30''

48° 24' 25,72''

20

343649

842709 21° 39' 01,24''

48° 24' 26,07''

21

343649

842710 21° 39' 01,28''

48° 24' 26,07''

22

343662

842708 21° 39' 01,20''

48° 24' 26,51''

756

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

23

343665

842708 21° 39' 01,24''

48° 24' 26,61''

24

343686

842717 21° 39' 01,68''

48° 24' 27,27''

25

343692

842718 21° 39' 01,76''

48° 24' 27,46''

26

343699

842718 21° 39' 01,77''

48° 24' 27,69''

27

343702

842717 21° 39' 01,74''

48° 24' 27,79''

28

343705

842717 21° 39' 01,72''

48° 24' 27,89''

29

343710

842714 21° 39' 01,61''

48° 24' 28,04''

30

343713

842710 21° 39' 01,42''

48° 24' 28,15''

31

343711

842701 21° 39' 00,96''

48° 24' 28,10''

32

343715

842696 21° 39' 00,72''

48° 24' 28,22''

33

343712

842674 21° 38' 59,65''

48° 24' 28,14''

34

343698

842613 21° 38' 56,67''

48° 24' 27,76''

35

343710

842611 21° 38' 56,58''

48° 24' 28,15''

36

343715

842610 21° 38' 56,54''

48° 24' 28,31''

37

343706

842572 21° 38' 54,68''

48° 24' 28,08''

38

343709

842567 21° 38' 54,46''

48° 24' 28,18''

39

343726

842555 21° 38' 53,89''

48° 24' 28,74''

40

343732

842551 21° 38' 53,69''

48° 24' 28,94''

41

343751

842538 21° 38' 53,10''

48° 24' 29,55''

42

343771

842524 21° 38' 52,44''

48° 24' 30,22''

43

343771

842523 21° 38' 52,42''

48° 24' 30,24''

44

343772

842526 21° 38' 52,55''

48° 24' 30,26''

45

343771

842526 21° 38' 52,58''

48° 24' 30,23''

46

343780

842582 21° 38' 55,27''

48° 24' 30,45''

47

343778

842583 21° 38' 55,35''

48° 24' 30,38''

48

343778

842585 21° 38' 55,45''

48° 24' 30,39''

49

343779

842587 21° 38' 55,55''

48° 24' 30,41''

50

343781

842588 21° 38' 55,58''

48° 24' 30,47''

51

343784

842602 21° 38' 56,28''

48° 24' 30,54''
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52

343783

842603 21° 38' 56,30''

48° 24' 30,52''

53

343786

842611 21° 38' 56,70''

48° 24' 30,61''

54

343791

842616 21° 38' 56,97''

48° 24' 30,76''

55

343795

842624 21° 38' 57,36''

48° 24' 30,88''

56

343799

842630 21° 38' 57,68''

48° 24' 31,01''

57

343815

842670 21° 38' 59,60''

48° 24' 31,50''

58

343826

842685 21° 39' 00,36''

48° 24' 31,83''

59

343828

842685 21° 39' 00,38''

48° 24' 31,89''

60

343837

842686 21° 39' 00,45''

48° 24' 32,18''

61

343842

842695 21° 39' 00,86''

48° 24' 32,33''

62

343840

842708 21° 39' 01,49''

48° 24' 32,26''

63

343846

842730 21° 39' 02,60''

48° 24' 32,43''

64

343860

842755 21° 39' 03,84''

48° 24' 32,83''

65

343855

842756 21° 39' 03,88''

48° 24' 32,68''

66

343853

842757 21° 39' 03,89''

48° 24' 32,62''

67

343850

842757 21° 39' 03,92''

48° 24' 32,54''

68

343849

842758 21° 39' 03,93''

48° 24' 32,48''

69

343844

842759 21° 39' 03,97''

48° 24' 32,33''

70

343836

842761 21° 39' 04,09''

48° 24' 32,07''

71

343836

842760 21° 39' 04,06''

48° 24' 32,06''

72

343831

842762 21° 39' 04,10''

48° 24' 31,90''

73

343826

842763 21° 39' 04,15''

48° 24' 31,74''

74

343821

842765 21° 39' 04,24''

48° 24' 31,58''

75

343816

842767 21° 39' 04,35''

48° 24' 31,43''

76

343817

842770 21° 39' 04,47''

48° 24' 31,46''

77

343814

842773 21° 39' 04,62''

48° 24' 31,33''

78

343805

842781 21° 39' 05,00''

48° 24' 31,05''

79

343800

842785 21° 39' 05,20''

48° 24' 30,87''

80

343797

842786 21° 39' 05,26''

48° 24' 30,79''
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81

343792

842788 21° 39' 05,31''

48° 24' 30,60''

82

343787

842788 21° 39' 05,32''

48° 24' 30,44''

83

343785

842788 21° 39' 05,30''

48° 24' 30,38''

84

343777

842792 21° 39' 05,50''

48° 24' 30,14''

85

343773

842797 21° 39' 05,73''

48° 24' 29,98''

86

343770

842801 21° 39' 05,93''

48° 24' 29,89''

87

343767

842808 21° 39' 06,25''

48° 24' 29,80''

88

343765

842816 21° 39' 06,66''

48° 24' 29,70''

89

343762

842825 21° 39' 07,06''

48° 24' 29,60''

90

343759

842835 21° 39' 07,57''

48° 24' 29,49''

91

343758

842839 21° 39' 07,76''

48° 24' 29,47''

92

343759

842842 21° 39' 07,88''

48° 24' 29,47''

93

343761

842846 21° 39' 08,09''

48° 24' 29,53''

94

343762

842849 21° 39' 08,25''

48° 24' 29,56''

95

343765

842857 21° 39' 08,61''

48° 24' 29,66''

96

343743

842870 21° 39' 09,20''

48° 24' 28,93''

97

343726

842880 21° 39' 09,66''

48° 24' 28,38''

98

343722

842882 21° 39' 09,76''

48° 24' 28,25''

99

343721

842882 21° 39' 09,79''

48° 24' 28,21''

100

343711

842885 21° 39' 09,92''

48° 24' 27,87''

101

343701

842888 21° 39' 10,04''

48° 24' 27,56''

102

343692

842891 21° 39' 10,15''

48° 24' 27,28''

103

343684

842893 21° 39' 10,25''

48° 24' 27,01''

104

343684

842894 21° 39' 10,28''

48° 24' 27,00''

105

343681

842895 21° 39' 10,32''

48° 24' 26,90''

106

343673

842897 21° 39' 10,45''

48° 24' 26,66''

107

343673

842895 21° 39' 10,30''

48° 24' 26,65''

108

343673

842894 21° 39' 10,26''

48° 24' 26,65''

109

343673

842887 21° 39' 09,95''

48° 24' 26,64''
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110

343674

842855 21° 39' 08,38''

48° 24' 26,71''

111

343664

842856 21° 39' 08,43''

48° 24' 26,41''

A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

KŐPOROSI PINCÉK
1

335918

833535 21° 31' 23,56''

48° 20' 25,61''

2

335924

833569 21° 31' 25,24''

48° 20' 25,76''

3

335932

833594 21° 31' 26,45''

48° 20' 26,00''

4

335947

833611 21° 31' 27,33''

48° 20' 26,47''

5

335964

833623 21° 31' 27,93''

48° 20' 26,99''

6

335974

833623 21° 31' 27,95''

48° 20' 27,32''

7

335993

833630 21° 31' 28,30''

48° 20' 27,92''

8

336003

833640 21° 31' 28,78''

48° 20' 28,26''

9

336012

833653 21° 31' 29,42''

48° 20' 28,53''

10

336009

833654 21° 31' 29,47''

48° 20' 28,41''

11

336008

833654 21° 31' 29,49''

48° 20' 28,38''

12

335995

833658 21° 31' 29,68''

48° 20' 27,96''

13

335983

833662 21° 31' 29,85''

48° 20' 27,57''

14

335971

833666 21° 31' 30,03''

48° 20' 27,18''

15

335971

833666 21° 31' 29,99''

48° 20' 27,18''

16

335959

833669 21° 31' 30,13''

48° 20' 26,80''

17

335948

833672 21° 31' 30,28''

48° 20' 26,42''

18

335936

833675 21° 31' 30,41''

48° 20' 26,03''

19

335922

833679 21° 31' 30,56''

48° 20' 25,58''

20

335908

833682 21° 31' 30,69''

48° 20' 25,13''

21

335894

833685 21° 31' 30,83''

48° 20' 24,68''

22

335880

833688 21° 31' 30,96''

48° 20' 24,22''

23

335867

833692 21° 31' 31,09''

48° 20' 23,78''
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24

335853

833695 21° 31' 31,22''

48° 20' 23,33''

25

335839

833698 21° 31' 31,35''

48° 20' 22,88''

26

335826

833701 21° 31' 31,46''

48° 20' 22,44''

27

335811

833704 21° 31' 31,60''

48° 20' 21,96''

28

335797

833707 21° 31' 31,72''

48° 20' 21,50''

29

335783

833710 21° 31' 31,84''

48° 20' 21,07''

30

335770

833713 21° 31' 32,00''

48° 20' 20,63''

31

335769

833712 21° 31' 31,92''

48° 20' 20,62''

32

335758

833714 21° 31' 32,00''

48° 20' 20,23''

33

335746

833716 21° 31' 32,08''

48° 20' 19,86''

34

335734

833718 21° 31' 32,17''

48° 20' 19,46''

35

335723

833720 21° 31' 32,25''

48° 20' 19,10''

36

335711

833722 21° 31' 32,33''

48° 20' 18,72''

37

335700

833724 21° 31' 32,41''

48° 20' 18,35''

38

335689

833726 21° 31' 32,49''

48° 20' 17,99''

39

335682

833705 21° 31' 31,44''

48° 20' 17,79''

40

335682

833702 21° 31' 31,33''

48° 20' 17,79''

41

335683

833700 21° 31' 31,21''

48° 20' 17,84''

42

335686

833699 21° 31' 31,16''

48° 20' 17,92''

43

335694

833699 21° 31' 31,19''

48° 20' 18,20''

44

335694

833697 21° 31' 31,10''

48° 20' 18,19''

45

335694

833695 21° 31' 31,01''

48° 20' 18,19''

46

335693

833695 21° 31' 31,02''

48° 20' 18,17''

47

335673

833688 21° 31' 30,61''

48° 20' 17,52''

48

335664

833683 21° 31' 30,34''

48° 20' 17,22''

49

335662

833681 21° 31' 30,29''

48° 20' 17,17''

50

335649

833673 21° 31' 29,84''

48° 20' 16,74''

51

335647

833674 21° 31' 29,91''

48° 20' 16,68''

52

335630

833662 21° 31' 29,31''

48° 20' 16,15''
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53

335617

833618 21° 31' 27,16''

48° 20' 15,79''

54

335661

833609 21° 31' 26,75''

48° 20' 17,21''

55

335665

833626 21° 31' 27,62''

48° 20' 17,32''

56

335668

833627 21° 31' 27,67''

48° 20' 17,42''

57

335670

833628 21° 31' 27,71''

48° 20' 17,48''

58

335692

833637 21° 31' 28,16''

48° 20' 18,19''

59

335694

833637 21° 31' 28,16''

48° 20' 18,25''

60

335711

833636 21° 31' 28,15''

48° 20' 18,82''

61

335770

833620 21° 31' 27,46''

48° 20' 20,74''

62

335798

833608 21° 31' 26,95''

48° 20' 21,63''

63

335799

833608 21° 31' 26,91''

48° 20' 21,66''

64

335804

833603 21° 31' 26,68''

48° 20' 21,85''

65

335885

833559 21° 31' 24,67''

48° 20' 24,50''

66

335910

833540 21° 31' 23,78''

48° 20' 25,34''

67

335914

833537 21° 31' 23,66''

48° 20' 25,49''

68

335918

833535 21° 31' 23,56''

48° 20' 25,61''

A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

RÁKÓCZI PINCE
1

333352

836885 21° 34' 02,09''

48° 18' 59,08''

2

333365

836890 21° 34' 02,41''

48° 18' 59,52''

A

B

EOV x

EOV y

C
WGS-84 x

D
WGS-84 y

GOMBOSHEGYI PINCE
1

334927

834629 21° 32' 15,13''

48° 19' 52,42''

2

334924

834629 21° 32' 15,14''

48° 19' 52,30''

3

334879

834633 21° 32' 15,26''

48° 19' 50,87''
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4

334859

834635 21° 32' 15,32''

48° 19' 50,21''

5

334844

834636 21° 32' 15,37''

48° 19' 49,72''

6

334807

834612 21° 32' 14,13''

48° 19' 48,54''

7

334801

834608 21° 32' 13,94''

48° 19' 48,36''

8

334709

834548 21° 32' 10,88''

48° 19' 45,44''

9

334705

834546 21° 32' 10,74''

48° 19' 45,31''

10

334702

834544 21° 32' 10,65''

48° 19' 45,22''

11

334711

834501 21° 32' 08,57''

48° 19' 45,55''

12

334714

834502 21° 32' 08,64''

48° 19' 45,67''

13

334719

834503 21° 32' 08,70''

48° 19' 45,80''

14

334722

834504 21° 32' 08,74''

48° 19' 45,92''

15

334726

834504 21° 32' 08,74''

48° 19' 46,04''

16

334729

834503 21° 32' 08,72''

48° 19' 46,15''

17

334732

834502 21° 32' 08,66''

48° 19' 46,25''

18

334736

834500 21° 32' 08,57''

48° 19' 46,35''

19

334738

834497 21° 32' 08,44''

48° 19' 46,44''

20

334739

834496 21° 32' 08,37''

48° 19' 46,48''

21

334741

834493 21° 32' 08,24''

48° 19' 46,54''

22

334743

834489 21° 32' 08,06''

48° 19' 46,60''

23

334743

834484 21° 32' 07,83''

48° 19' 46,62''

24

334743

834479 21° 32' 07,56''

48° 19' 46,61''

25

334741

834474 21° 32' 07,32''

48° 19' 46,54''

26

334739

834473 21° 32' 07,25''

48° 19' 46,51''

27

334736

834468 21° 32' 07,03''

48° 19' 46,39''

28

334768

834482 21° 32' 07,76''

48° 19' 47,43''

29

334781

834490 21° 32' 08,18''

48° 19' 47,84''

30

334787

834494 21° 32' 08,35''

48° 19' 48,01''

31

334805

834506 21° 32' 08,96''

48° 19' 48,61''

32

334835

834525 21° 32' 09,95''

48° 19' 49,53''
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33

334854

834543 21° 32' 10,86''

48° 19' 50,15''

34

334874

834568 21° 32' 12,07''

48° 19' 50,76''

35

334883

834582 21° 32' 12,77''

48° 19' 51,04''

36

334899

834597 21° 32' 13,55''

48° 19' 51,54''

37

334916

834614 21° 32' 14,39''

48° 19' 52,07''

38

334927

834629 21° 32' 15,13''

48° 19' 52,42''
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2. melléklet a 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület világörökségi kezelési terve
1. Alapadatok
1.1. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének kivonata
1.1.1. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét
a) az évezredes (1561 óta dokumentált, 1737 óta zárt borvidékként működő), ma is eleven borászati kultúra (a szőlőtermelés
és az aszú bor készítése),
b) a borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott tájkarakter (a táj képe és szerkezete),
c) a térség gazdag és sokszínű kulturális öröksége (a Tokaj-hegyaljai lakosság társadalmi-kulturális, etnikai és vallási
sokszínűsége, a Tokaji aszú különleges hírneve)
jelenti az 1. mellékletben megállapított területen.
1.1.2. A kiemelkedő egyetemes érték része a környezeti tényezők különleges kombinációja.
1.1.2.1.A szőlőművelés és a borkészítés egyedülálló formájának kialakulására ható klimatikus és környezeti adottságok – a
vulkanikus lejtők és vizes élőhelyek különleges mikroklímát eredményező, a szőlőszemek aszúsodását okozó Botrytis cinerea
nemespenész megtelepedését elősegítő – együttese, továbbá a környező tölgyerdők jelenléte.
1.1.2.2. A hegyaljai szőlőbirtokok, falvak, kisvárosok és vulkanikus hegyek kőzeteiben kézi munkával vájt történelmi (vágottvagy lyuk-, illetve az ásott pincékből álló) pincerendszerek.
1.2. A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok
1.2.1. Az „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra:
1.2.1.1. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület természeti erőforrásai:
a) a termőtalaj alapkőzeteként, a pincerendszer befogadójaként és építőanyagaként is szolgáló vulkanikus kőzet;
b) az ásványi anyagokban gazdag termőtalaj, a kedvező viszonyok és a különleges mezoklíma által kialakított termőhelyek;
c) az aszúsodást biztosító Botrytis cinerea és a pincék falán kialakuló Cladosporium cellare;
d) a hordókészítés faanyagaként és a sajátos mezoklíma kialakításához hozzájáruló egyik természeti erőforrásként a zempléni
kocsánytalan tölgy;
1.2.1.2. a változatos méretű és tulajdonviszonyú szőlőbirtokok rendszere, a kisparcellás szőlőhegyektől az üzemi méretű
szőlőbirtokokig, a természeti adottságokhoz illeszkedő dűlők rendszere;
1.2.1.3. a szőlő és borkultúra évszázados (ön)szabályozó és eredetvédelmi intézményrendszerének folytonossága;
1.2.1.4. a szőlőtermesztés és a borkészítés hagyományos tokaji borvidéki eszközkészletének muzeális gyűjteményei, muzeális
borok gyűjteményei;
1.2.1.5. a borminőségek változatossága;
1.2.1.6. a tájkaraktert meghatározó történelmi borházak, a sajátos szőlőhegyi történeti tájelemek: kőfalak (kőgátak, bástyák),
lépcsők (garádicsok), kőrakások (kősáncok), vízárkok, utak, liktorvermek, szőlőhegyi szakrális kisemlékek, az egykori parcella és
birtokhatárokat jelző, törpemandulával benőtt kőgarádok;
1.2.1.7. a több mint száz éves múlttal rendelkező szőlészeti-borászati kutatás és szakképzés helyi intézményei: a kísérleti
ültetvények, az összegyűjtött ritka történeti szőlőfajták génbankjaként szolgáló fajtagyűjtemény.
1.2.2. A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer objektumból álló pinceegyüttes:
1.2.2.1. többségében hozzáadott építőanyag nélkül, a vulkáni tufába vagy löszbe (Tokaj-hegy) vájt, vágott pincék;
1.2.2.2. az egyedülálló sűrűségben és változatos megjelenési formában fennmaradt pincék négy alaptípusa:
a) az egyágú (paraszt) pince,
b) a főtengelyre felfűzött celláspince,
c) az egymással párhuzamosan futó ágakból álló pince,
d) a pinceágak és az eltérő pinceszintek összekötéséből kialakult labirintuspince,
az ún. pincerendszer;
1.2.2.3. a településeken belül található nagyméretű pincerendszerek, közvetlenül a települések határában kiépült pincesorok,
pinceutcák;
1.2.2.4. a kőzetben kiépült pincék borérlelésre, bortárolásra alkalmas páratartalma, hőmérséklete, a sajátos, egyedi mikroklímát
szabályozó pincepenész (Cladosporium cellare);
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1.2.2.5. a máig tartó történelmi folytonosság: a 13-18. századi pincék, pincerendszerek, a 16-20. századi borházak, a 20-21.
századi új, korszerű szőlőfeldolgozók, pincészetek.
1.2.3. Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége:
1.2.3.1. az Erdély és Felvidék, illetve Kárpátalja közötti kereskedelmi útvonalra szerveződő egykori mezőváros-hálózat és a rájuk
épülő térszerkezeti értékek: kivételes sűrűség, intenzív, sokrétű tájhasználat, kompakt településtestek, közel azonos nagyságú
mezőváros-karakterű mikro-központok láncolata;
1.2.3.2. középkori szerkezetüket őrző hézagosan zártsorú, egyutcásból kinőtt településszövetek felvidéki (kassai) mintákat
követő orsós főterekkel, templomegyüttesekkel, zegzugos, kisebb terekkel tarkított, a terepalakulatokat változatosan követő
városias utca- és térhálózattal;
1.2.3.3. az ország kiemelkedő értékű műemlékeinek sűrű csoportjai, amelyek történeti rétegzettségük, kulturális, műfaji és
stiláris sokszínűségük miatt a kultúrtáj kiemelkedő elemei:
a) a középkori eredetű egyházi emlékek;
b) a középkori és reneszánsz eredetű világi emlékek: a várak, várkastélyok;
c) a 18-19. és a kora 20. századi építkezések emlékei: a mezővárosokban megtelepedő kereskedők építkezései, több felekezet
copf és késő-barokk templomai, barokk és klasszicista kúriák, városi lakóházak és egyéb épített örökségi elemek (így különösen
kőfalak, támfalak, szárazon rakott kőkerítések);
d) a példaszerű kortárs felújítások és kiegészítések: borászatok, kulturális és városközponti együttesek;
1.2.3.4. a kortárs építészeti kultúra emblematikus öröksége;
1.2.3.5. a ma is élő vagy ismeretanyagban, szókincsben, eszközkészletben, más emlékanyagban és kapcsolatrendszerekben
részlegesen megőrzött hagyományos kézműves iparok;
1.2.3.6. az etnikai-vallási és néprajzi-táji sokféleség, illetve a társadalom rétegződésének sokszínűségét őrző épített és szellemi
kulturális örökség, tradíciók, hagyományteremtés, ezen belül kiemelkedő jelentőségű:
a) a holokauszt következtében elpusztult zsidó közösség emlékanyaga; a máig élő német nemzetiségi kultúra; a balkáni (főleg
szláv) ortodox hagyomány és hatás emlékei;
b) a külföldi és belföldi „bebíró birtokosság” rendszerváltás óta újjáéledt hagyománya;
c) a helyi sajátosságokhoz adaptálódott urbánus kulturális sokszínűség szerves részét képező színházak, köz-, egyházi és
magángyűjtemények;
1.2.3.7. a tokaji bortermelés felfuttatásában döntő szerepet játszó Rákóczi-dinasztiának a világörökségi terület számos
településén megtalálható épített és szellemi öröksége.
1.2.4. Karakteres tájképi együttesek, amelyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktani adottságok, valamint az
élővilág szinergiájának leképeződései:
1.2.4.1. az egykor uralkodó „magassági övezetes” tájhasználati rendszer meglévő részletei: az erdővel borított hegygerincek,
cserjés, gyep, a domb- és hegyoldalakra telepített szőlő, a hegylábi gyümölcsösök, a síkságok és a Bodrog árterének természeti
adottságokhoz igazodó szántó- és gyepgazdálkodása, vizes élőhelyei;
1.2.4.2. a változatos domborzat számos pontról feltáruló együttese, fényszennyezéstől mentes nagy kiterjedésű tájrészletek
hiteles tájképi feltárulása;
1.2.4.3. a differenciált tájföldrajzi meghatározottság következtében kialakult karakteres településtípusok: az etnikai és vallási
tekintetben egyaránt sokszínű hegyaljai mezővárosok, a főleg magyarok lakta Bodrog menti falvak, dél-zempléni, Szerencs
környéki falvak, a Zemplén belső hegyi falvai, a peremhelyzetű kisvárosok;
1.2.4.4. a település-táj kapcsolat: a települések kompaktsága, a kevéssé sérült településszegélyek;
1.2.4.5. kiemelkedő jelentőségű tájképi látványelemek és egyedi tájértékek egyedülálló sokfélesége, a sajátos szőlőhegyi
történeti tájelemek;
1.2.4.6. egyes kiemelkedő földtani-felszínalaktani és egyéb természeti értékek, élőhely-csoportok évszakonként változó
egyedülálló tájképi feltárulása;
1.2.4.7. a területen nyilvántartott, a tájrégészeti örökség részét képező források, kunhalmok és földvárak;
1.2.4.8. a területen hivatalosan nyilvántartott tájértékek tömegessége és változatossága.
1.2.5. Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi értékek rendkívüli diverzitása:
1.2.5.1. hegyoldalak, vízpartok és fás legelők élőhelyeinek, társulásainak sokasága, változatossága;
1.2.5.2. egykori várhegyek, felhagyott bányák területén kialakult különleges vegetáció és földtani értékek;
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1.2.5.3. a területen előforduló, európai jelentőségű értékes madárfajok vonulási, illetve fészkelő helyei, a csak hazánk területén
előforduló élőhelytípusok és fajok;
1.2.5.4. a tájtörténeti jelentőséggel bíró miocénkori ősszőlő (Vitis Tokajensis) levelének lenyomata, génmegőrzés
szempontjából kiemelkedő jelentőségű védett ligeti (ártéri) szőlő (Vitis Sylvestris) élőhelye;
1.2.5.5. a térség különleges ásványokban, ősmaradványokban való gazdagsága.
1.2.6. A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag:
1.2.6.1. a 13-16. századi magyar várépítészet épületeinek lelőhelyei, kiemelten védett és fokozottan védett emlék;
1.2.6.2. a későbronzkori és koravaskori telepek, későbronzkori, vaskori, Árpád-kori erődítések;
1.2.6.3. a Bodrog-magasparton több kilométeren át húzódó, a rézkor egy szakaszának is nevet adó nemzetközi jelentőségű
Bodrogkeresztúri kultúra;
1.2.6.4. a meglévő és potenciális régészeti bemutatóhelyek;
1.2.6.5. a területen található régészeti közgyűjtemények és az egész területre kiterjedő gyűjtőkörrel rendelkező gyűjteményből
származó régészeti gyűjteménye;
1.2.6.6. a természetvédelmi oltalom alatt álló kunhalmok és földvárak;
1.2.6.7. a kutatási területről származó leletanyag;
1.2.6.8. a Bodrogköz és Bodrog-magaspart ember és a táj szoros kapcsolatát őrző helynévanyaga;
1.2.6.9. Európa őskori kereskedelmében csereeszközt jelentő obszidián lelőhelye és őskori bányászatának helyszínei, nyomai.
1.2.7. A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek páratlan
gazdagsága:
1.2.7.1. Tokaj-hegyalja történelmi borvidékhez köthető kutatások, adatbázisok, bibliográfiák, monográfiák és kutatási
hagyományok egyedülálló mennyisége és folyamatos bővülése;
1.2.7.2. a borvidékre vonatkozó legfontosabb hiteles történeti dokumentumok gyűjteménye;
1.2.7.3. a borvidék területén működő muzeális gyűjtemények sokasága;
1.2.7.4. a térség meghatározó szerepe a modern magyar irodalmi nyelv megalapozásában és gondozásában;
1.2.7.5. szőlészethez-borászathoz kapcsolódó hiedelemvilág, tradíciók, néprajzi szellemi értékek, szürethez kapcsolódó
szokások, hagyományőrzés és -teremtés folytonossága;
1.2.7.6. a Tokaj-hegy, a Tokaj-hegyaljai dűlők és a hozzájuk kapcsolható történelmi személyiségek különleges szimbolikus
tartalmaira épülő kollektív emlékezet;
1.2.7.7. a borvidék és borainak szerepeltetése, dicsérete a hazai irodalomban;
1.2.7.8. Tokaj-hegyalja és borainak szerepeltetése, dicsérete az európai és tengerentúli költők, írók, utazók műveiben, amellyel
a borvidéket az egyetemes kultúra részévé tették;
1.2.7.9. az egykor itt élt és a térség felvirágoztatásában meghatározó szerepet játszó, elpusztított sokezres zsidó közösség
értékteremtő munkájának élő emlékezete.
2. A kezelés céljai
2.1. A kezelés átfogó célja a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kiemelkedő egyetemes
értékének és attribútumainak sértetlen és hiteles megőrzése, a kiemelkedő egyetemes értéket és az azt hordozó attribútumokat
sértő vagy veszélyeztető állapotok megelőzése, megszüntetése.
2.2. A kezelés specifikus céljai:
2.2.1. a világörökségi területen az irányítási, működési, szabályozási, kezelési és fejlesztési kultúrának a borvidék nagy
korszakaihoz méltó, értékőrző és értékalkotó, fenntartható folyamatok tartós működtetését garantáló, partnerségi keretek között
történő továbbépítése;
2.2.2. a veszélyeztetett értékhordozók pusztulásának megállítása, megőrzési állapotuk javítása;
2.2.3. a történeti táj értékteremtő, megújuló képességének erősítése, új értékhordozók létrehozásának ösztönzése a táj
népességeltartó képességének fokozására is tekintettel.
3. A kezelés stratégiái
3.1. A világörökség és a történeti táj fókuszba állítása, a világörökségi területen meglévő és a tervezett intézményrendszer (a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, a világörökségi gondokság, a tájgondnokság, a térségi főépítész, települési főépítészek,
tájegységi tervtanács) hálózatba szervezése, szervezeti-működési mechanizmusainak összehangolása és stabil működési
feltételeinek biztosítása, Tokaj-hegyaljai Tudástár – a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület közös
digitális térinformatikai rendszere – kidolgozása, felépítése és működési feltételeinek biztosítása.
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3.2. A történeti táj kiemelkedő egyetemes értékének megőrzéséhez szükséges szabályozás, beleértve a fejlesztési és rendezési
típusú tervezést, és a települési tervek felülvizsgálatát, új tervek készítését.
3.3. Az európai uniós fejlesztéspolitikai eszközökre is építve a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékének hosszú
távú megőrzéséhez, fenntarthatóságának és a bemutatás feltételeinek javításához szükséges legsürgetőbb intézkedések és
beavatkozások végrehajtása.
3.4. A hosszútávon fenntartható örökséggazdálkodáshoz szükséges pénzügyi feltételek kialakítása és konszolidálása. Az
értékek felújításának, a kiemelkedő egyetemes értéket sértő objektumok átalakításának támogatása, ösztönzése.

4. Védelmi célú és kezelést támogató szabályozások
4.1. Világörökségi kezelési módok
4.1.1. A szőlő és borkultúra védelme és fejlesztése
4.1.1.1. A fejlesztési feladatok azonosítására a világörökségi területen a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács vezetésével BORVIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programot (a továbbiakban: BOR-VIDÉK program) kell kidolgozni és végrehajtani a kezelési tervvel
összhangban és annak megvalósítása érdekében, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács kezeléssel összefüggő feladat- és felelősségi
körének egyidejű kialakítása és a hegyközségek szerepének erősítése mellett.
4.1.1.2. A BOR-VIDÉK program célja és feladata a világörökségi terület fejlesztésének megalapozása
a) nemzetközi jó gyakorlatok kutatásával és közzétételével, nemzetközi trendek figyelésével, összemérési, viszonyítási
kutatásokkal;
b) a tervezett előírások hatásának vizsgálatával;
c) a Tokaj-hegyaljai Tudástárnak a birtokméret-változás folyamatfigyelésére és a különféle termőhelyeken elérhető minőség
vizsgálatára (termőhely-értékelésre és osztályozásra, illetve termőhelyi kataszterre) vonatkozó adatainak felhasználásával;
d) agro-innovációs kutatásokkal;
e) a termőhely-értékelés, osztályozás és a termőhelyi kataszter szükség szerinti felülvizsgálatával;
f) kereslet-kínálat elemzéssel, piackutatással;
g) a világörökségi gondnokság szakmai koordinációjában megvalósuló folyamatos szakmai segítségnyújtással és felügyelettel.
4.1.1.3. A BOR-VIDÉK programnak a világörökségi terület kezelése szempontjából tekintettel kell lenni az alábbiakra:
a) A szőlőművelés kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumainak tartós fennmaradást garantáló védelme
érdekében meg kell vizsgálni a zárt borvidékké nyilvánítás lehetőségét.
b) A termőterületek fejlesztését a minőséget, a történelmi előzményeket és a klímaváltozást is figyelembe vevő, elsősorban a
hagyományos Tokaj-hegyaljai szőlő- és gyümölcsfajták telepítésével kell megvalósítani.
c) A minőségi bortermelésre alkalmatlan síkvidéki ültetvényeket fel kell számolni, helyettük részben erdőtelepítés szükséges.
Erdőtelepítés csak őshonos fajokkal történhet. A mezoklíma kiegyenlítettsége, az aszúsodást elősegítő páratartalom biztosítása, a
tájkép és az élővilág sokszínűségének védelme, fenntartása érdekében a Tokaj-hegyalja szőlőkataszteri területbe nem tartozó
domb- és hegyvidéki területein lévő, legalább 80%-ban őshonos fafajokból álló erdőkben biztosítani kell a folyamatos
erdőborítást; felújítás szálalóvágással, szálalással végezhető.
d) A világörökségi terület fejlesztése körében a szőlőtelepítésre történő javaslattételt a Natura 2000 területekkel való
összhangot biztosító előzetes hatásvizsgálatokkal és ezek helyszíni felméréseken alapuló megalapozásával kell alátámasztani. A
borászok számára bővíteni kell a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos tájékoztatást, továbbá Natura 2000-es kompenzációs
támogatási formákat kell kidolgozni.
e) A program kidolgozása során – annak részeként – a jégkárok és az ellenük való védekezési intézkedések dokumentálására
és vizsgálatára is kiterjedő védekezési stratégiát kell készíteni.
f) Az 1.1.2. és az 1.2.4.1. pont szerinti vizes élőhelyek fejlesztése előzetes mezoklíma kutatások, és a klímaváltozás
monitorozáshoz szükséges alapadatbázis kiépítése és használata mellett végezhető. A vizes élőhelyeknek a kiemelkedő
egyetemes érték létrejöttében és megőrzésében betöltött szerepére tekintettel azonosítani kell a rehabilitálható egykori vizes
élőhelyeket és meg kell kezdeni a rehabilitációjuk előkészítését és végrehajtását.
g) A világörökségi terület közlekedési és turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése körében a dűlőút-hálózat és a
dűlőinfrastruktúra, melioráció összehangolt időarányos fejlesztése szükséges a kerékpáros turizmus igényeire, a klímaváltozás
hatásaira és az új telepítésekre is tekintettel.
h) A világörökségi területen a kezelés céljainak elérése érdekében a bortermékekhez kapcsolódó komplex marketingstratégia
kialakítása szükséges. A tokaji márkanév nemzetközi védelme érdekében és a világörökségi területhez való kötődésére
tekintettel, a világörökségi területtel határos területen működő borászokkal közös, rendszeres kommunikációs fórumot kell
szervezni.
i) A világörökségi területen a képzési, foglalkoztatási és szociális helyzet fejlesztése keretében törekedni kell hagyományos
tudások és innovatív technológiák képzésére az iskolarendszerű, valamint a felnőttképzésben, továbbá a világörökségi területen
a munkaerő-piaci kereslet szempontjából hasznos, célirányos közfoglalkoztatási lehetőségek megteremtésére, a roma fiatalok
szőlészeti-borászati szakképzését és a képzetlen felnőttek képzését is beleértve.
4.1.1.4. A BOR-VIDÉK program végrehajtása során a világörökségi területen működő szőlő- és borgazdaságok műszaki üzemi
terveinek módosításakor a kezelési tervvel és a településrendezési tervekkel összhangban kell eljárni.
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4.1.1.5. A világörökségi területen zajló bányászati tevékenység hosszú távú jövőképének meghatározására a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanács vezetésével a jövőkép elérését szolgáló bányászati és nyersanyag-gazdálkodási stratégia kidolgozása és
végrehajtásának elindítása szükséges az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/B. § (2) bekezdés b)
pontjában foglaltakkal, a kezelési tervvel és a készítendő BOR-VIDÉK programmal összhangban.
4.1.1.6. A bányászati és nyersanyag-gazdálkodási stratégiának a világörökségi terület kezelése szempontjából az alábbi
alapelvekre kell tekintettel lenni:
a) A BOR-VIDÉK programot megyén túlmutató, térségi léptékű keretek között kell kidolgozni.
b) A BOR-VIDÉK programnak a világörökségi terület tekintetében a nyersanyag-gazdálkodáson túlmenően ki kell terjednie:
ba) az egyes bányáknál szükséges, működés közbeni hatáscsökkentő intézkedésekre,
bb) a helyi ellátást biztosító bányászat és a nagyipari bányászat visszafogása miatt kieső kitermelés kompenzálása
szempontjából országszerte vizsgálható területekre, és
bc) fel kell tárnia a bányászati tevékenység áthelyezése támogatásának és a kieső jövedelem részleges kompenzálásának,
valamint a felhagyott bányák, bányatelkek folyamatos, komplex táj-rehabilitációjának, illetve a művelés alatt lévő és szünetelő
bányák rekultivációjának, a működő és a felhagyott bányák és gazdasági területek tájba illesztésének, a felhagyott
bányaműveléssel érintett terültek folyamatos gondozásának lehetőségeit.
c) A programnak javaslatot kell tenni a tájsebek, felhagyott, bezárt bányaterületek rehabilitációjára, a tájba illesztés és a bányászati
tevékenység által napvilágra került földtudományi természeti értékek megőrzése, fenntartása és bemutatása követelményeinek
és lehetőségeinek meghatározására. Elengedhetetlen a tájsebek együttes kezelése és a szűken vett bányászati követelményeken
túllépő, komplex táj- és környezet-rehabilitációs elvárások rögzítése, az összehangolt térségi tájrehabilitációs tájrendezés tervezési
irányainak, funkcióinak, ökológiai és egyéb szempontú újrahasznosítási szerepének meghatározása, a beépítésre szánt területek
kijelölésének ökológiai tájrehabilitáció esetén történő megtiltása.
d) A programban fel kell tárni a bányászathoz kapcsolódó ipari örökség építészeti, városépítészeti, kulturális értékeit, és azonosítani
kell azok megőrzésének kívánatos módozatait a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azokat hordozó attribútumok
sértetlen és azokat nem veszélyeztető fennmaradására tekintettel.
e) A működő bányák környezetének rendezése a kiemelkedő egyetemes érték védelme és látványának érvényesülése
érdekében.
4.1.1.7. A településrendezési tervezés során a kezelési tervre, az annak alapján készítendő BOR-VIDÉK programra és a bányászati és
nyersanyag-gazdálkodási stratégiára tekintettel kell lenni.
4.1.2. A tájkarakter védelme és fejlesztése
4.1.2.1. Tokaji Borvidék Kiemelt Térség számára a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működéséhez integráltan
a) közös integrált területfejlesztési stratégia elkészítése tájstratégiai munkarésszel (struktúraterv szintű és részletezettségű
javaslat kidolgozása az együtt tervezendő településekre);
b) területfejlesztési koncepció és program elkészítése;
c) területrendezési terv elkészítése;
d) településrendezési egyeztetési fórum létrehozása;
e) településcsoportonként, közös külterület-szabályozás elkészítése;
f) térségi főépítész kinevezése;
g) a táji értékek – különös tekintettel az egyedi tájértékekre – szakszerű gondozására tájgondnokság létrehozása
szükséges.
4.1.2.2. A 4.1.2.1. pont a)–e) alpontja szerinti dokumentumokat – a külterületi építészeti és egyedi tájértékeket (az egyedi
tájértékek esetében a megállapításukért és nyilvántartásba vételükért felelős nemzeti park igazgatóság adatszolgáltatása
alapján) is megfelelően feldolgozó értékkataszterrel együtt – a Tokaj-hegyaljai Tudástárban a településrendezési tervek rendszerével
összhangban kell nyilvántartani és hozzáférhetővé tenni.
4.1.3. A pincék, pincerendszerek védelme és fejlesztése
4.1.3.1. A fejlesztési feladatok azonosítására a világörökségi területen a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács vezetésével
világörökségi értékkatasztert kell kidolgozni a Tokaj-hegyaljai Tudástár részeként.
4.1.3.2. A világörökségi értékkataszter részeként gondoskodni kell:
a) a világörökségi területen található pincék felméréséről és térinformatikai rendszerben történő feldolgozásáról;
b) a pincék használatának és állapotának monitorozására alkalmas rendszer kialakításáról, bevezetéséről és működtetéséről;
c) a terepszint alatti létesítmények elhelyezési lehetőségének és szükségességének a településrendezési tervezésben történő
vizsgálatáról és az ahhoz szükséges mintaszabályozás kialakításáról;
d) a pincéket veszélyeztető kijelölt, beépítésre szánt területek felülvizsgálata, fejlesztésük szükséges és arányos korlátozása
érdekében a helyi szabályozási terveknek a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azt hordozó attribútumok
sértetlen és hiteles fennmaradását garantáló módosításáról;
e) a kiemelkedő jelentőségű – műemléki védelem alatt még nem álló – pincék műemléki védelméről, a műemléki védelem
alatt álló pincék fenntartása támogatási rendszerének kidolgozásáról;
f) az üresen álló pincék, pincerendszerek, pincecsoportok felújítási, hasznosítási stratégiájának kidolgozásáról, a bemutatás
lehetőségeit is beleértve;
g) a kiemelt jelentőségű pincék, pincerendszerek bemutatásáról.
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4.1.4. A kulturális örökség egyéb elemeinek védelme és fejlesztése
4.1.4.1. A világörökségi területen a kulturális örökség helyi elemeire kiterjedő teljes körű értékkatasztert, a kulturális
örökséggel összefüggő feladatok azonosítására és végrehajtásuk ütemezésére pedig fenntartási, helyreállítási és hasznosítási
stratégiát (a továbbiakban: érték-gazdálkodási stratégiát) kell kidolgozni és végrehajtani a kezelési tervvel összhangban. Az
értékkatasztert és az értékgazdálkodási stratégiát a Tokaji-hegyaljai Tudástárban hozzáférhetővé kell tenni.
4.1.4.2. Az értékgazdálkodási stratégia részeként:
a) a világörökségi területen működő világörökségi tervtanács és területi monitoring bizottság felállítása a településrendezési
és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével összhangban;
b) a világörökségi területen működő Műemlékőr szolgálat létrehozása;
c) a használaton kívüli műemlékek megújítási stratégiájának elkészítése;
d) a történeti településközpontok összehangolt megújítási stratégiájának és megújításuk támogatási rendszerének
kidolgozása;
e) a kulturális örökség kínálati portfóliójának kialakítása;
f) a kutatások, feltárások, kiállítási projektek összehangolása;
g) a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságának szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálat
örökségvédelmi protokolljának kidolgozása és elfogadása, régészeti örökségőr státuszának és működési feltételeinek
megteremtése, továbbá
h) a Rákóczi-kultuszhoz kapcsolódó védett kulturális örökségi értékek körének bővítése.
4.1.4.3. Az értékkataszter részeként a helyi épített és tárgyi örökség tekintetében szükséges:
a) a világörökségi terület térinformatikai adatbázisában a helyi építészeti örökség elemeinek rögzítése;
b) a közgyűjteményi adattárak felülvizsgálata, a levéltári térképek szisztematikus áttekintése, térinformatikai adatbázisba
szervezett nyilvántartásuk kialakítása és bővítése, valamint
c) a tájházak gyűjteményének nyilvántartása és digitalizálása.
4.1.4.4. Az értékgazdálkodási stratégia részeként a helyi épített és tárgyi örökség tekintetében szükséges:
a) kulturális örökségvédelmi akcióterv készítése;
b) bemutatóhely- és tanösvény-fejlesztési stratégia kidolgozása;
c) tematikus kiállítás- és kiadványkészítési stratégia készítése;
d) az oktatási, képzési, kulturális intézmények közötti csereprogram-fejlesztési stratégia kidolgozása;
e) a múzeumok és a világörökségi terület egyéb kulturális kínálati elemeinek hálózatba szervezésére, a tájházhálózat
fejlesztésére, a Tokaji Múzeum felújítására, vonzerőnövelésére, interaktív jellegének erősítésére, a múzeumpedagógiai kínálat
bővítésére vonatkozó munkarészek kidolgozása, és
f) a „Tájház program” kidolgozása hat tájházra, egy új tájház – a felföldi bortermelő mezővárosokra jellemző alápincézett,
polgári jellegű mezővárosi lakóépület – in situ megőrzési és bemutatási stratégiájának kidolgozása.
4.1.4.5. Az értékgazdálkodási stratégia részeként a szellemi örökség tekintetében szükséges:
a) a régi mondák, mesék, legendák, híres emberek történeteinek felelevenítése és feldolgozása;
b) a roma és zsidó közösségek borvidéki múltjának feltárása;
c) a kézművesipari technikák, eljárások dokumentálása;
d) szakképzések, továbbképzési mesterkurzusok indítása;
e) a kihalófélben lévő szakmák fennmaradását szolgáló képzések kialakítása;
f) a világörökségi terület programkínálatának bővítése elsődlegesen a helyi lakosság számára kínált ismeretterjesztő
programokkal, és
g) a helyi termékek piacának bővítése rövid ellátásilánc-rendszerek keretében.
4.1.4.6. Az érték-gazdálkodási stratégia részeként az intézményhálózat monitoringja tekintetében szükséges:
a) a monitorozásban résztvevő szervezetek hálózatba szervezése és
b) kutatási partnerség kialakítása.
4.1.5. Látogatók fogadása, turizmus fejlesztése
4.1.5.1. A világörökségi területen az idegenforgalom fejlesztésének támogatására a települések együttműködésére épülő
turisztikai fejlesztési stratégiát és programot kell kidolgozni.
4.1.5.2. A turisztikai fejlesztési stratégia és program kidolgozása során:
a) fel kell térképezni a térségi kereslet-kínálati viszonyokat a környező városok tekintetében;
b) építészeti, tájépítészeti szempontból a vasútállomásoknak a térség kulturális, örökségi és turisztikai jelentőségéhez méltó
funkciót kell biztosítani;
c) ki kell dolgozni a térségi turizmus közlekedési-logisztikai rendszerekkel való kiszolgálásának feltételeit és közlekedési
tájékoztatási rendszerét;
d) meg kell tervezni a helyi összekötő utak minőségének javítását a kerékpárút-hálózat igényeire tekintettel;
e) meg kell tervezni az egész térségre kiterjedő integrált gyalogtúra- és kerékpárút-hálózatot;
f) meg kell tervezni a Bodrogra kiterjedő vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztését;
g) meg kell tervezni a világörökségi látogatóközpont és a kirendeltségek hálózatát, amelyek elhelyezéséhez elsődlegesen
műemlék épületeket kell figyelembe venni;
h) meg kell tervezni a világörökségi terület szállásférőhely-kapacitásának differenciált fejlesztését a meglévő értékes
épületállomány hasznosításával;
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i) ki kell alakítani az objektív szükségletelemzés folyamatos gyakorlatát, amely alapján a világörökségi helyszín bemutatására
szolgáló létesítmények és eszközök bővítésére, korszerűsítésére, az új létesítmények létrehozására vonatkozó igények
megalapozottsága megítélhető;
j) ösztönözni kell az innovatív termékek és szolgáltatások, tematikus utak, programok fejlesztését és a falusi vendégasztalhálózat felépítését, falusi szálláshelyek fejlesztését;
k) ösztönözni kell a csodarabbi sírok (Bodrogkeresztúr, Olaszliszka, Sátoraljaújhely), rituális fürdő, felújított zsinagógák,
temetők bemutatása mellett a világi emlékek (kereskedőházak, egykori iskolaépület) megjelölését, bemutatását, ezekkel
összefüggő tematikus program szervezését;
l) programot kell kidolgozni a vendégfogadási kultúra emelésének, a nyelvtudással rendelkezők számának növelésére;
m) ki kell dolgozni a korszerű örökséggazdálkodás, a látogatómenedzsment és turizmusszervezés, valamint a területi és
ágazati együttműködések generálása terén a gondnokság munkatársai számára naprakész ismereteket nyújtó továbbképzési
programot;
n) támogatni kell az együttműködés és az egymásra épülés rendszerét a turizmusban, integrált térségi turisztikai programok
létrehozásával.
4.1.5.3. A turisztikai fejlesztési stratégia és program végrehajtásának támogatására a meglévő kapacitások felhasználásával a
világörökségi területre kiterjedő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetet kell létrehozni.
4.1.5.4. A Tokaj-hegyaljai Tudástárhoz kapcsolódva létre kell hozni a világörökségi terület új komplex honlapját és folyamatos
gondoskodni kell annak fenntartásáról és aktualizálásáról.
4.1.5.5. A BOR-VIDÉK program, a bányászati és nyersanyag-gazdálkodási stratégia, az Integrált Területfejlesztési Stratégia, a
világörökségi értékkataszter és értékgazdálkodási stratégia, valamint a turisztikai fejlesztési stratégia és program kialakításának
és megvalósításának támogatására a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács keretén belül szükséges:
a) befektetői-gazdaságfejlesztői információs szolgáltatás kialakítása;
b) pályázatírói és pénzügyi tanácsadói szolgáltatás indítása;
c) világörökségi tanácsadói szolgáltatás indítása.
4.2. Világörökségi korlátozások
4.2.1. A világörökségi területen valamennyi tevékenység – különösen a területfejlesztési, területrendezési, szabályozási, az
erdő- és mezőgazdasági, marketing-, építési és egyéb beruházási tevékenység, a bányászat, a közlekedési infrastruktúra- és a
települési közműfejlesztés – csak olyan módon végezhető, hogy az a 2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósulását ne
veszélyeztesse.
4.2.2. Szükséges a minőségrontó borok, forgalmazási formák és eszközök korlátozása.
4.2.3. Szükséges az 1.2.2. pont szerinti pincéket veszélyeztető kijelölt beépítésre szánt területek felülvizsgálata, fejlesztésük
korlátozása.
4.3. Világörökségi tilalmak
4.3.1. A világörökségi terület kezelését a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azt hordozó attribútumok
fizikai állapotának és hitelességének sérelme nélkül kell végezni.
4.3.2. Óriásplakátokat és egyéb reklámokat az 1.2. pontban felsorolt attribútumok – különösen a tájkarakter és a természeti
értékek – látványának érvényesülését sértő, korlátozó módon nem lehet elhelyezni.
4.3.3. A településcsoportonként elkészítendő településszerkezeti terven (1:25 000 – 10 000 lépték) szőlőtelepítésre nem
alkalmasnak jelölt alacsony térszínen nem adható szőlőtelepítési támogatás.
5. Társadalmi-szakmai részvétel a kezelési terv alkalmazása során
A kezelési tervben foglaltak végrehajtását támogató, a területen érintett országos szervek, megyei szervezetek és intézmények,
illetve a helyi érdekeltek közötti kommunikáció, érdekegyeztetés és konszenzusteremtés lehetőségét az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakbizottság biztosítja.
6. Finanszírozás
A kezelési tervben foglaltak végrehajtásának finanszírozásához a világörökségről szóló törvényben a központi költségvetésből
előírt támogatás, a kezelésben érintett szervezetek, tulajdonosok, vagyonkezelők saját forrásai, a világörökségi gondnokságról
szóló miniszteri rendelet alapján a világörökségi gondnokságnak a hazai költségvetés terhére évente biztosított támogatás,
továbbá a kapcsolódó pályázati lehetőségek járulhatnak hozzá.
7. Monitoring rendszer
7.1. A világörökségi terület egységes monitoring tervét a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex
hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló kormányrendelet szerinti kezelési kézikönyv
(a továbbiakban: kezelési kézikönyv) tartalmazza.
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7.2. A világörökségi területen a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumcsoportok komplex rendszerének
állapotfigyelése a világörökségi gondnokság koordinációja mellett
a) a szőlészeti-borászati kultúra tekintetében érintett kutatóintézet és múzeum;
b) a pincerendszerek tekintetében érintett kutatóintézet és múzeum;
c) településhálózathoz, településekhez köthető épített és néprajzi értékek tekintetében érintett múzeum;
d) tájképi értékek tekintetében az érintett nemzeti park igazgatósága;
e) természeti értékek tekintetében az érintett nemzeti park igazgatósága;
f) régészeti értékek tekintetében érintett múzeum
együttműködésében történik. E szervezetek a folyamatfigyelésnek a rájuk vonatkozó jogszabályok által meghatározott keretek
között maguk számára kidolgozott mechanizmusait működtetik.
7.3. A 7.2. pont szerinti szervezetek az 1.2. pont szerinti attribútumok részletes kifejtésére alapozott éves állapotjelentéssel
járulnak hozzá a világörökségi gondnokság éves jelentéstételi kötelezettségének teljesítéséhez. A 7.2. pont szerinti szervezetek
éves állapotjelentésének tartalmi és formai követelményeit a világörökségi gondnokság a 7.2. pont szerinti szervezetekkel együtt
és egyetértésével, szervezetenként határozza meg.
7.4. A bányászati tevékenység monitorozása körében a monitoring intézkedések módszerének az egyes bányatelkekre
vonatkozó részletes kidolgozása a világörökségi kezelési tervről, a kezelési kézikönyv részét képező egységes monitoring tervben
szükséges az alábbi elvekre tekintettel:
a) az egyedi monitoring tervek a bányák műszaki üzemi tervével együtt alkalmazandók, az ellenőrzési módszerek
kidolgozásába be kell vonni az illetékes hatóságokat, illetve a bányászati tevékenység hatásai által érintett szervezeteket;
b) a rendszeres méréseket az összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokon a pontokon kell elvégezni;
c) a helyszíni ellenőrzéseket fotódokumentációval kell kiegészíteni, amely alapján a tevékenységhez kapcsolódó tájképi
változások megfelelően követhetők;
d) az egyes bányatelkekre vonatkozó monitoring tervek véleményezésébe és jóváhagyásába a bányatelek megállapításának,
módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szüneteltetésére, a
bánya bezárására vonatkozó műszaki üzemi terv és a tájrendezési terv jóváhagyása, valamint bányászati létesítmények
építésének és üzembe helyezésének engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként eljáró hatóságokat be kell vonni;
e) az egyeztetett tervek alapján készült éves összefoglaló monitoring jelentéseket és az azok alapján tervezett, szükséges
hatáscsökkentő intézkedéseket, illetve azok eredményeit a véleményező, jóváhagyó szakhatóságoknak folyamatosan meg kell
küldeni, az érdekelt felek részére pedig hozzáférhetővé kell tenni.
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A Kormány 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. §, 8–11. §, 19–22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 7. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 16–18. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,
a 23. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról
1. §

(1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) által a 2014–2020-as programozási időszakban
megvalósítás alatt álló európai uniós társfinanszírozású, 1. melléklet szerinti projektek tekintetében kizárólagos
jogutód az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE). Az 1. melléklet szerinti projektekhez kötődő
közfeladatokat az EKE látja el.
(2) Az OFI által a 2007–2013-as programozási időszakban megvalósított európai uniós projektek fenntartása
tekintetében az EKE a jogutód.

2. Záró rendelkezések
2. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. §, 4–10. §, 12–13. §, a 14. § b)–f ) pontja, a 15–21. §, a 23. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
A 11. § és a 14. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
A 22. § és a 2. melléklet 2017. február 1-jén lép hatályba.

3. §		
Nem lép hatályba
a)
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 60. §-a,
b)
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
ba)
202. § (1) bekezdése,
bb)
202. § (2) bekezdés 4. pontja és 6–10. pontja.
4. §		
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
1. § (8) bekezdés c) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ)”
szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,
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b)
c)
d)

3. § (2) bekezdésében az „A központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ” szöveg,
6. § (8) bekezdésében az „a központtal” szövegrész helyébe az „a tankerületi központtal” szöveg,
a „központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak” szöveg,
17. § (4) bekezdés b) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe
az „a tankerületi központ” szöveg

lép.
5. §		
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet
a)
9. § (4) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a
központ” szöveg,
b)
10. § (2) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központtal” szövegrész helyébe az „a
központtal” szöveg,
c)
10. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a
központ” szöveg,
d)
10. § (5) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központnak,” szövegrész helyébe az „a
központnak,” szöveg,
e)
10. § (6) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a
központ” szöveg
lép.

tankerületi
tankerületi
tankerületi
tankerületi
tankerületi

6. §		
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdésében
az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ” szöveg lép.
7. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „intézményfenntartó központ” szövegrész
helyébe a „tankerületi központ” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
a „tankerület megyei és járási szintű vezetője” szövegrész helyébe a „tankerületi központ vezetője” szöveg
lép.
8. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R1.) 21/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programmal összhangban meghatározza
a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában,
amelyet április 15-éig megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ).”
(2) Az R1. 21/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az oktatási központ a tankerületi esélyegyenlőségi programot megyei szinten – az állami köznevelési
feladatellátás vonatkozásában – összehangolva megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet készít és azt
május 1-jéig megküldi a Hivatalnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak.”
(3) Az R1. 21/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap
tájékoztatást, a (4) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét nyolc napon belül felülvizsgálja. Ha
a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított intézkedési tervét
a települési önkormányzat tájékoztatását követő harminc napon belül megküldi az oktatási központnak. Az oktatási
központ szükség szerint módosítja a megyei esélyegyenlőségi intézkedési tervet és azt harminc napon belül
megküldi a Hivatal és az illetékes megyei kormányhivatal számára.”

9. §		
Az R1. a 38. §-t követően a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ HATÓSÁGOK
38/A. § (1) A Kormány
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi
vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint
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az Nkt. 32. § (2) bekezdésében, a 33. § (1) és (5) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében,
75. § (1) bekezdésében, 93. §-ában,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási
hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát,
Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli
ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés c) pontjában, 34. §
(1) és (2) bekezdésében, 44. § (2a) bekezdésében, 50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 77. §
(4) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 88. § (6) bekezdésében,
c) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel
eljáró járási hivatalát jelöli ki az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés
b) pontjában, 45. § (2), (8)–(10) bekezdésében, 47. § (6) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében, 72. §
(4) bekezdésében, 91. § (2) bekezdésében
foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.
(2) A Kormány az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott köznevelési feladatok ellátására Budapest területére
kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.”
10. §		
Az R1.
1.
1. § (2) bekezdés 20. pontjában az „az állami intézményfenntartó” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központ” szöveg,
2.
7. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 30. § (1) és (3) bekezdésében az „Az állami
intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ” szöveg,
3.
9. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”
szöveg,
4.
8/A. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében az „az állami
intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,
5.
21/B. § (2) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ település szerint illetékes tankerületének”
szövegrész helyébe az „a település szerint illetékes tankerületi központnak” szöveg,
6.
21/B. § (3) bekezdésében a „tankerületnek” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak” szöveg,
7.
30. § (4) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központtal” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központtal” szöveg,
8.
32. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központot” szöveg,
9.
33. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó
központ,” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ,” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
7. § (1) bekezdés a) pontjában a „(fővárosi kerületi)” szövegrész,
b)
IV. FEJEZET címében a „(FŐVÁROSI KERÜLET)” szövegrész.
12. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontjában az „az állami intézményfenntartó
központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg lép.
13. §		
A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzési megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon túl további tartalmi elemeket is tartalmazhat
a fenntartónak az állami feladatellátásban való részvételével összefüggésben, amennyiben
a fenntartó]
„aa) a tankerületi központ képviseletében a tankerületi központ igazgatója,”
14. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében, 6. § (3a) és (4a) bekezdésében, 8. § (1a) és (1b) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés
felvezető szövegében, 9/A. § (3) bekezdésében, 10/A. § (7) bekezdésében, 10/G. § (1) bekezdésében,
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b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

12/D. § (2) bekezdésében, 15/C. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. melléklete címében és 1. pontjában
a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel vagy szakképesítéssel” szöveg,
17. § (8) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi
központ” szöveg, a „területileg illetékes tankerület vezetőjével” szövegrész helyébe a „tankerületi központ
vezetőjével” szöveg,
21. § a) pont ae) alpontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központ” szöveg,
22. § (5) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ vezetője” szövegrész helyébe
az „a tankerületi központ vezetője” szöveg,
23. § (6) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi
központ” szöveg, az „állami intézményfenntartó központ vezetőjének” szövegrész helyébe az „oktatási
központ vezetőjének” szöveg,
23. § (7) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ vezetője” szövegrész helyébe
az „Az oktatási központ vezetője és a tankerületi központ vezetője” szöveg,
32/A. § (1) bekezdésében a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel vagy
szakképesítéssel” szöveg,
5. melléklete 3.1. pontjában a „szakképzettséghez” szövegrész helyébe a „szakképzettséghez vagy
szakképesítéshez” szöveg, a „szakképzettségének” szövegrész helyébe a „szakképzettségének vagy
szakképesítésének” szöveg

lép.
15. §		
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont
af ) alpontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg lép.
16. §		
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tankönyvellátási szerződés – a 8. §-ban foglalt kivétellel – a Könyvtárellátó és az Ntt.-ben meghatározott
iskola – a tankerületi központ fenntartásában álló iskola esetén a tankerületi központ – között jön létre. A tankerületi
központok tekintetében a tankönyvellátási szerződés hatályosulásához az oktatási központ jóváhagyása szükséges.”
17. §		
Az R2. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint az egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény
1. §-a alapján, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől a Könyvtárellátó által átvett feladatokkal összefüggésben
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés f) pontja szerint megvalósult tőketartalék növekedés nem
képezi a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésének alapját.”
18. §		
Az R2. 7. § (2) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi
központ” szöveg lép.
19. §

(1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép
hatályba:
„(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki
a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és
c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy
intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal
rendelkezik.”
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(2) Az R3. 12. § (4) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki)
„b) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával”
(rendelkezik.)
20. §		
Az R3. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A Jászberényi Tankerületi Központ a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválás útján 2017. február 1-jén
jön létre. A Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel
működik.”
21. §		
Az R3. a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § A Mezőkovácsházai járás mint feladatellátási terület 2017. február 1-jével a Gyulai Tankerületi Központtól
a Békéscsabai Tankerületi Központhoz kerül.”
22. §		
A R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
23. §		
A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe
az „a tankerületi központ” szöveg,
b)
4. § (7) bekezdésben az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központot” szöveg,
c)
2. melléklet
ca)
1. pontjában foglalt 1–6. táblázat E:1 mezőjében, 9. táblázat E:1 mezőjében, 13–16. táblázat
E:1 mezőjében, 18. és 19. táblázat E:1 mezőjében,
cb)
4. melléklet 1–9. táblázat E:1 mezőjében, 13. táblázat D:1 mezőjében, 14–16. táblázat E:1 mezőjében,
18. és 19. táblázat E:1 mezőjében
a „KLIK” szövegrész helyébe az „illetékes TK” szöveg,
d)
2. melléklet 1. pont 8. táblázat E:1 mezőjében az „3KLIK” szövegrész helyébe az „illetékes TK” szöveg,
e)
2. melléklet 2. pontjában a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe az „illetékes
tankerületi központ” szöveg, a „KLIK” szövegrész helyébe az „illetékes TK” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez

1.

2.

3.

A

B

C

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

A projektet érintő közfeladatok megnevezése

EFOP-3.1.2-16

EFOP-3.2.2-15

A pedagógusok
módszertani felkészítése
a végzettség nélküli
iskolaelhagyás megelőzése
érdekében

A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai,
nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani,
továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs
feladatok.
Fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és
társadalmi integrációhoz kapcsolódó programok
fejlesztése és működtetése. (kiemelten: Ökoiskola,
Zöld óvoda, Iskolai Közösségi Szolgálat)
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt
fejlesztési programok megvalósítása.
A tudományos és szakmai eredmények hazai és
nemzetközi disszeminációja.

A köznevelés tartalmi
szabályozóinak és
pedagógiai módszertani
eszköztárának fejlesztése

Kormányzati döntéseket, fejlesztési terveket
támogató kutatási, elemzési, értékelési, adatelemzési
és szolgáltatási feladatok.
A Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épülő
térítésmentes, újgenerációs (papír és digitális)
tananyagok és tankönyvek fejlesztése, valamint
a Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása és
működtetése.
A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai,
nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani,
továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs
feladatok.
Tankönyvfejlesztési, -kiadási, és -elemzési feladatok a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvényben és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján.
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt
fejlesztési programok megvalósítása.
A tudományos és szakmai eredmények hazai és
nemzetközi disszeminációja.
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2. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez
„1. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központok
feladatellátási területe

1

A

B

C

MEGYE

TANKERÜLETI KÖZPONT

TANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI
TERÜLETE

2

BÁCS-KISKUN

Kecskeméti

Kecskeméti járás
Tiszakécskei járás
Kiskunmajsai járás
Kiskunfélegyházai járás

3

Kiskőrösi

Kunszentmiklósi járás
Kiskunhalasi járás
Kiskőrösi járás
Jánoshalmai járás

Bajai

4

Bajai járás
Bácsalmási járás
Kalocsai járás

5

BARANYA

Mohácsi

Siklósi járás
Bólyi járás
Mohácsi járás

Szigetvári

6

Sellyei járás
Sásdi járás
Szentlőrinci járás
Szigetvári járás

Pécsi

7

Komlói járás
Pécsváradi járás
Pécsi járás

8

BÉKÉS

Gyulai

Békési járás
Gyomaendrődi járás
Gyulai járás
Sarkadi járás
Szeghalmi járás

9

Békéscsabai

Békéscsabai járás
Szarvasi járás
Mezőkovácsházai járás
Orosházai járás
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10

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

11

Miskolci

Miskolci járás

Szerencsi

Szikszói járás
Encsi járás
Tokaji járás
Szerencsi járás

Sárospataki

12

Sárospataki járás
Sátoraljaújhelyi járás
Gönci járás
Cigándi járás

Kazincbarcikai

13

Ózdi járás
Putnoki járás
Edelényi járás
Kazincbarcikai járás

Mezőkövesdi

14

Tiszaújvárosi járás
Mezőcsáti járás
Mezőkövesdi járás

15

BUDAPEST

Észak-Budapesti

Budapest III. kerület
Budapest IV. kerület

Közép-Budai

16

Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest XII. kerület

Belső-Pesti

17

Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület

18

Észak-Pesti

Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület

19

Közép-Pesti

Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület

20

Kelet-Pesti

Budapest X. kerület

21

Külső-Pesti

Budapest XVIII. kerület

Budapest XVII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
22

Dél-Pesti

Budapest XXI. kerület
Budapest XXIII. kerület

23

Dél-Budai

Budapest XI. kerület
Budapest XXII. kerület

24

CSONGRÁD

Szegedi

Szegedi járás
Mórahalomi járás
Kisteleki járás

25

Hódmezővásárhelyi

Makói járás
Hódmezővásárhelyi járás
Csongrádi járás
Szentesi járás
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26

FEJÉR

Székesfehérvári

Székesfehérvári járás
Bicskei járás
Enyingi járás
Móri járás
Gárdonyi járás

Dunaújvárosi

27

Martonvásári járás
Dunaújvárosi járás
Sárbogárdi járás

28

GYŐR-MOSON-SOPRON

Győri

Győri járás
Pannonhalmai járás
Téti járás
Mosonmagyaróvári járás

Soproni

29

Soproni járás
Csornai járás
Kapuvári járás

30

HAJDÚ-BIHAR

Debreceni

Debreceni járás

Berettyóújfalui

Hajdúszoboszlói járás

Nyíradonyi járás
31

Berettyóújfalui járás
Derecskei járás
Püspökladányi járás
Hajdúböszörményi

32

Hajdúhadházi járás
Hajdúböszörményi járás
Balmazújvárosi járás
Hajdúnánási járás

33

HEVES

Egri

Egri járás
Bélapátfalvai járás
Füzesabonyi járás
Hevesi járás

Hatvani

34

Pétervásárai járás
Gyöngyösi járás
Hatvani járás

35

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Szolnoki

Szolnoki járás
Kunszentmártoni járás

36

Karcagi

Karcagi járás
Kunhegyesi járás
Tiszafüredi járás
Mezőtúri járás
Törökszentmiklósi járás

37

Jászberényi

Jászberényi járás
Jászapáti járás
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38

KOMÁROM-ESZTERGOM

Tatabányai

Tatabányai járás
Oroszlányi járás
Tatai járás
Komáromi járás
Kisbéri járás
Esztergomi járás

39

NÓGRÁD

Salgótarjáni

Salgótarjáni járás
Bátonyterenyei járás
Pásztói járás

Balassagyarmati

40

Balassagyarmati járás
Rétsági járás
Szécsényi járás

41

PEST

Érdi

Érdi járás
Budakeszi járás
Pilisvörösvári járás

Váci

42

Szentendrei járás
Váci járás
Szobi járás

Dunakeszi

43

Gödöllői járás
Aszódi járás
Dunakeszi járás

44

Szigetszentmiklósi

45

Monori

Szigetszentmiklósi járás
Ráckevei járás
Gyáli járás
Monori járás
Vecsési járás
Dabasi járás

Ceglédi

46

Nagykátai járás
Ceglédi járás
Nagykőrösi járás

47

SOMOGY

Kaposvári

Kaposvári járás
Csurgói járás
Nagyatádi járás
Barcsi járás

48

Siófoki

Fonyódi járás
Marcali járás
Siófoki járás
Tabi járás
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49

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Nyíregyházi

Nyíregyházi járás
Ibrányi járás
Nagykállói járás
Tiszavasvári járás

Kisvárdai

50

Vásárosnaményi járás
Baktalórántházai járás
Kisvárdai járás
Kemecsei járás
Záhonyi járás

Mátészalkai

51

Mátészalkai járás
Fehérgyarmati járás
Csengeri járás
Nyírbátori járás

52

TOLNA

Szekszárdi

Szekszárdi járás
Tolnai járás
Paksi járás

Tamási

53

Tamási járás
Dombóvári járás
Bonyhádi járás

54

VAS

Szombathelyi

Szombathelyi járás
Körmendi járás
Szentgotthárdi járás
Vasvári járás

Sárvári

55

Celldömölki járás
Kőszegi járás
Sárvári járás

56

VESZPRÉM

Veszprémi

Veszprémi járás
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás
Zirci járás

Balatonfüredi

57

Balatonfüredi járás
Sümegi járás
Tapolcai járás

Pápai

58

Devecseri járás
Ajkai járás
Pápai járás

59

ZALA

Zalaegerszegi

Zalaegerszegi járás
Lenti járás
Zalaszentgróti járás

60

Nagykanizsai

Nagykanizsai járás
Keszthelyi járás
Letenyei járás
”
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A Kormány 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics
Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és
6. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés r) és y) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következő
c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek]
„c) a Beruházás megvalósításával kapcsolatban az (1) bekezdés szerinti ingatlan, illetve a szomszédos, Budapest
VIII. kerület, Reviczky utca 4. szám alatti, 36575 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan közös telekhatárán
történő, a két ingatlan között közvetlen belső átjárást biztosító összekötéséhez szükségesek.”
2. §		
Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A Beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a vonatkozó településrendezési eszközöket a következő eltérésekkel,
valamint építési követelmények érvényesítésével kell alkalmazni:
a) az OTÉK 7. számú melléklete szerint számított kerékpár elhelyezése az épület előtt a közterületen is biztosítható
azzal, hogy az oktatási és kutatási helyiségek 100 m2 alapterülete után 2 db kerékpár elhelyezéséről kell
gondoskodni,
b) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan és az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szomszédos ingatlannal való
közvetlen belső összekötést biztosítani szükséges azzal, hogy a tűzfalon a tűzvédelmi jogszabályok betartásával
nyílások kialakíthatók,
c) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanra vonatkozóan a kerületi építési szabályzat szerinti utcai építménymagasság
legfeljebb 22,5 méter, továbbá a vonatkozó településrendezési eszközökben rögzített építménymagasság minimális
határértékét nem kell alkalmazni.”
3. §		
Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics
Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a), b), d), h)–s) és w)–y) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) és b) pontjában, továbbá
a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. §
a) és d) pontjában, 21/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed
a)
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott,
a régészeti örökség, a műemléki érték és a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében
hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel rendelkező intézményekre, szervezetekre és szervekre,
valamint azok eljárásaira,
b)
a régészeti örökség felderítésének és kutatásának követelményeire, a régészeti feltárás szabályaira,
c)
védett műemléki érték felderítésével és kutatásával, valamint védelmével kapcsolatos követelményekre és
szabályokra,
d)
a kulturális javak védelmével kapcsolatos szabályokra.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
régészeti feladatellátás területi szakasza: a terület földrajzi adottságai, régészeti jellemzői, továbbá
a beruházóval szerződő, feltárásra jogosult múzeum gyűjtőterülete, vagy ezek együttes figyelembevétele
alapján a feltárási projekttervben meghatározott terület,
2.
szabálytalan tevékenység: a kulturális örökségvédelem területén végzett olyan tevékenység, amelyet
jogszabályban meghatározott követelmények és szempontok figyelmen kívül hagyásával, a tevékenységre
vonatkozó szakmai szabályok, előírások vagy a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által közzétett szakmai irányítói ajánlások és irányelvek megsértésével végeznek,
3.
tájképi jelentőségű régészeti lelőhely: olyan régészeti lelőhely, amely megjelenésével környezetének
meghatározó tájképi eleme (így különösen erőd, erődítés, vár, templom maradványai, földvár, halomsír,
kunhalom, a domborzatból kiemelkedő, többszörösen rétegzett tell-település),
4.
területátadás: a régészeti feltárást követően a munkaterület kivitelezési tevékenységre állapotrögzítő
jegyzőkönyvvel történő átadása a beruházónak,
5.
területátvétel: a régészeti feltárást megelőzően a földmunkával járó változtatással érintett munkaterületnek
régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő átvétele a beruházótól.

3. Az örökségvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint a jogszabályban kijelölt
örökségvédelmi szerv kijelölése
3. §

(1) A Kormány a kulturális örökség védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok
ellátására örökségvédelmi feladatkörében
a)
örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a c) és d) pontokban meghatározott feladatok
kivételével az 1. mellékletben felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)
az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területtel,
b)
a járási hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi ellenőrzésére és
az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokra örökségvédelmi hatóságként országos illetékességgel
Budapest Főváros Kormányhivatalát,
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c)

a Kötv. 71. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat vezető hatóságként országos illetékességi területtel
a minisztert (a továbbiakban: nyilvántartást vezető hatóság),
d)
a Kötv.-ben és e rendeletben meghatározott feladatok tekintetében a kulturális javak hatóságaként országos
illetékességi területtel a minisztert (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)
jelöli ki.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelemmel kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával
összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(3) A Kötv. szerinti, jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
(4) A Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására a Kötv. 86. § (3) bekezdésében meghatározott
kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv
a)
ingatlanok esetében a miniszter,
b)
kulturális javak esetében a kulturális javakkal kapcsolatos feladatai körében eljárva a miniszter.

4. Az örökségvédelmi tanácsadó testületek
4. §

(1) A Kötv. 6. § (3) bekezdése szerinti szakmai tanácsadó testületek
a)
az Ásatási Bizottság a régészeti örökség,
b)
a Műemléki Tanácsadó Testület a műemléki érték,
c)
a Kulturális Javak Bizottsága a kulturális javak
védelmének tekintetében.
(2) Az Ásatási Bizottság a régészeti örökség védelmével kapcsolatos és egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti
a miniszter és a hatóságok munkáját. Az Ásatási Bizottság tizenegy tagú testület, amelynek
a)
egy tagját a Magyar Nemzeti Múzeum,
b)
egy tagját a Budapesti Történeti Múzeum,
c)
két tagját a megyei hatókörű városi múzeumok,
d)
két tagját az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeumok,
e)
egy tagját a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények,
f)
egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, valamint
g)
egy tagját a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv
javaslata alapján a kimagasló szakmai tapasztalattal rendelkező régész szakemberek közül két évre a miniszter kéri
fel, további két tagját az ugyanezen feltételeknek megfelelő szakemberek közül 2 évre a miniszter kéri fel.
(3) A Műemléki Tanácsadó Testület a műemléki érték védelmével kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai
döntések előkészítésében vagy szakértőként a hatósági eljárás során véleményével segíti a miniszter, valamint
az örökségvédelmi és építésügyi hatóság munkáját. A Műemléki Tanácsadó Testület tizenegy tagból áll, amelynek
a)
egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete,
b)
egy tagját a műemlékvédelmi szakirányú továbbképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
c)
két tagját a művészettörténet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
d)
egy tagját az okleveles restaurátorművész osztatlan képzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
e)
egy tagját a Magyar Építész Kamara,
f)
egy tagját a Magyar Építőművészek Szövetsége,
g)
két tagját az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
javaslata alapján a műemléki területen szakértői jogosultsággal vagy kimagasló elméleti és gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakemberek közül két évre a miniszter kéri fel, további két tagját az ugyanezen feltételeknek megfelelő
szakemberek közül 2 évre a miniszter kéri fel.
(4) A Kulturális Javak Bizottsága a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítésében
segíti a kulturális javak hatóságának munkáját és a miniszter egyéb szakmai feladatait. A Kulturális Javak Bizottsága
nyolctagú testület, amelynek egy-egy tagját
a)
a Magyar Tudományos Akadémia,
b)
a Magyar Művészeti Akadémia,
c)
a Magyar Nemzeti Múzeum,
d)
az Országos Széchényi Könyvtár,
e)
a Szépművészeti Múzeum,
f)
a Magyar Nemzeti Levéltár, valamint
g)
a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetsége
javaslata alapján 2 évre a miniszter kéri fel, további egy tagját 2 évre a miniszter kéri fel.
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II. FEJEZET
A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME
5. A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre és a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános
követelmények
5. §

(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és e rendelet alapján, valamint
az e rendeletben meghatározott engedéllyel végezhető.
(2) A nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a történeti
összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő elmozdítása régészeti feltárás nélkül.
(3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni
a)
a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet,
b)
a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és
c)
az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti
emléket.
(4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az eredeti rétegsort és történeti
összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását.

6. §

(1) A régészeti feltárást végző vagy megelőző feltárás esetén a régészeti feladatellátásra a beruházóval szerződő
intézmény vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv gondoskodik
a)
a feltárás megkezdésének bejelentéséről
aa)
engedélyköteles
feltárás
esetén
a
2.
mellékletben
meghatározott
adattartalmú
formanyomtatványon a régészeti feltárás megkezdése előtt két nappal,
ab)
bejelentésköteles feltárás esetén a 13. § (1) bekezdésében meghatározott módon,
b)
a régészeti feltárás jogszabálynak, valamint a miniszter által közzétett szakmai irányelveknek megfelelő
elvégzéséről,
c)
a feltárási naplónak a munkavégzés idején a feltárási helyszínen való őrzéséről,
d)
a feltárt régészeti örökség őrzéséről, az elsődleges leletfeldolgozásról, a leletek végleges múzeumi
befogadásáról, valamint a feltárás eredményének tudományos feldolgozásáról,
e)
a feltárási munkálatok szünetelése esetén a feltárt régészeti emlékek ideiglenes állagmegóvásáról,
biztonságáról,
f)
tervásatás és mentő feltárás esetén a feltárás befejezése után a rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és
balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használathoz szükséges tereprendezési munkák elvégzéséről, és
g)
a feltárás helye szerinti gyűjtőterülettel rendelkező múzeum értesítéséről, ha a feltárást más feltárásra
jogosult intézmény vagy 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv (a továbbiakban együtt: feltárásra
jogosult intézmény) végzi.
(2) Az engedélyköteles régészeti feltárás az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti bejelentést követő második napon
megkezdhető.
(3) A bejelentésköteles régészeti feltárás az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti bejelentést követő ötödik napon
megkezdhető a hatóság eltérő rendelkezése hiányában.
(4) A régészeti feltárás nem minősül építési tevékenységnek.

7. §

(1) Régészeti feltárást csak
a)
szakirányú mesterfokozattal,
b)
szakirányú mesterfokozattal egyenértékű okleveles régész szakképzettséggel,
c)
szakirányú mesterfokozattal egyenértékű, bölcsészettudomány képzési területen szerzett végzettséggel és
régészeti specializációval
rendelkező, vagy
d)
régészet tárgyban doktori fokozatot szerzett,
továbbá a feltárást végző vagy a feltárásba bevont intézménnyel – nagyberuházás esetén a bevont intézménnyel –
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló régész vezethet.
(2) A régészeti feltárást vezető régésznek (a továbbiakban: feltárásvezető) – a mentő feltárás kivételével – a feltárási
engedély iránti kérelemben megjelölt feladatellátáshoz szükséges speciális szakirányú ismeretekkel és megfelelő
feltárási gyakorlattal kell rendelkeznie.
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(3) Megfelelő feltárási gyakorlatnak minősül a szakirányú mesterfokozat vagy szakképzettség megszerzését követően
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben
meghatározott számítási módszer alapján az adott korszakot érintő feltárás vezetőjeként vagy a feltárási
dokumentációban megnevezett munkatársként szerzett legalább 12 pont értékű szakmai gyakorlat.
(4) A feltárásra jogosult intézmény csak olyan régészt bízhat meg feltárás vezetésével, aki korábbi tevékenysége során
a jogszabályban meghatározott dokumentációs kötelezettségeit teljesítette.
(5) A feltárásvezetőnek az egyes feltárási munkafolyamatok elvégzésében történő akadályoztatása esetén
az engedélyes köteles a helyettesítésről az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon gondoskodni.
(6) A feltárásvezető köteles
a)
a régészeti feltárás, különösen a próba- és a teljes felületű feltárás esetén a régészeti feltárás vezetésével
kapcsolatos feladatokat személyesen a helyszínen irányítani,
b)
a feltárási naplót naprakészen, a munkálatokkal egy időben úgy vezetni, hogy annak alapján a feltárás
célkitűzései, addigi menete és eredményei követhetők legyenek, valamint
c)
a szakmai követelményeknek megfelelő dokumentációt elkészíteni.
(7) Több korszakot érintő régészeti feltárás esetén az (1) bekezdés szerinti szakképzettséggel és a (3) bekezdés szerinti
feltárási gyakorlattal rendelkező munkatársat vagy konzulenst kell bevonni a régészeti feladatellátásba.
8. §		
A 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv előkészíti a régészeti feltárás szakmai irányelveit, amelyeket
minden év február 28-ig megküld a miniszternek. Az elfogadott szakmai irányelveket a miniszter a honlapján
minden év április 30-ig közzéteszi.
9. §

(1) Régészeti feltárásra alkalmas napnak minősül az a munkanap, amelyen az időjárási és a talajviszonyok, továbbá
egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel régészeti feltárásra alkalmatlan különösen az a nap, amelyen a feltárási
tevékenységet
a)
a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje,
b)
a csapadék mennyisége vagy jellege, vagy
c)
a rendkívüli időjárással összefüggő esemény miatt elrendelt riadó
megakadályozza.

10. §

(1) A régészeti feltárásról jelentést kell készíteni, mely tartalmazza
a)
a 3. mellékletben meghatározott tartalmú lelőhely-bejelentő adatlapot,
b)
a szöveges ismertetést és
c)
a feltárás helyszínrajzát, mely tartalmazza a kutatott lelőhely ismert kiterjedésének körvonalát és a feltárt,
kutatott terület zárt alakzatként ábrázolt határát a térképlapon olvashatóan feltüntetett koordinátákkal.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatlapot minden lelőhelyről külön kell kitölteni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szöveges ismertetés tartalmazza:
a)
engedélyhez kötött feltárás esetén a feltárási engedély számát vagy az arra történő utalást, hogy a feltárás
nem tartozik az engedélyezési körbe, országos jelentőségű védett természeti területen végzett régészeti
feltárás esetén a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély számát,
b)
a lelőhely nyilvántartási azonosítóját,
c)
a feltárás menetét, a feltárás eredményeinek rövid összefoglalását,
d)
a feltárt terület nagyságát,
e)
a leletek elhelyezését,
f)
a lelőhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat,
g)
az alkalmazott módszereket, továbbá
h)
az előkerült leletek összefoglaló ismertetését.
(4) A jelentés egy-egy példányát a feltárás befejezését követő harminc napon belül meg kell küldeni
a)
papír alapon és elektronikus adathordozón
aa)
a hatóságnak,
ab)
a nyilvántartást vezető hatóságnak és
ac)
a Magyar Nemzeti Múzeumnak,
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b)

elektronikus adathordozón
ba)

a területileg érintett megyei hatókörű városi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult
intézmény végezte,

bb)

a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult intézmény
végezte, valamint

bc)

a területi és természetvédelmi hatóságnak és a működési területével érintett nemzeti park
igazgatóságnak, ha a feltárás országos jelentőségű védett természeti területen történt.

(5) A jelentés további egy példányát abban az intézményben kell elhelyezni, amely a feltárási engedélyt kapta.
11. §

(1) A feltárási dokumentáció tartalmazza:
a)

a feltárási naplót,

b)

régészeti bontómunka esetén a legkisebb bontási egységekre (jelenség, réteg) vonatkozó adatlapokat,

c)

a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,

d)

az azonosított vagy feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét megörökítő fotódokumentációt,
méretarányos alap- és metszetrajzot, Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben készült
helyszínrajzot és térképet, valamint mindezek listáit,

e)

bármilyen technikával rögzített adatot,

f)

a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalmú dokumentációját.

(2) A feltárási napló a régészeti feltárás alapdokumentuma, amelynek első részében a feltárás időpontját, a feltárásban
közreműködők létszámát, a feltárás menetét befolyásoló körülményeket, a régészeti feltárásra alkalmas és
alkalmatlan napokat, a második részében a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket kell a feltárás megkezdésétől
a befejezéséig folyamatosan vezetni a feltárás módszerétől függően.
(3) A feltárási dokumentáció egy-egy példányát a feltárás befejezésétől számított egy éven belül meg kell küldeni
a)

b)

papír alapon és elektronikus adathordozón
aa)

a nyilvántartást vezető hatóságnak,

ab)

a Magyar Nemzeti Múzeumnak,

ac)

a leletanyagot véglegesen befogadó múzeumnak,

elektronikus adathordozón
ba)

a hatóságnak,

bb)

a területileg érintett megyei hatókörű városi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult
intézmény végezte, valamint

bc)

a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult intézmény
végezte.

12. §

(1) A jelentés és a feltárási dokumentáció beérkezéséről a nyilvántartást vezető hatóság igazolást bocsát ki. Ha
a jelentés vagy a feltárási dokumentáció hiányos, a feltáró intézményt határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.
(2) A nyilvántartást vezető hatóság az Ásatási Bizottság bevonásával ellenőrzi a jelentés és a feltárási dokumentáció
szakmai tartalmát.

6. Bejelentésköteles feltárási tevékenységek, valamint a fémkereső műszer hivatás gyakorlásához
szükséges használatának bejelentése
13. §

(1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységet annak megkezdése előtt legalább öt nappal be kell
jelenteni lelőhelyenként
a)

elektronikus úton a hatóságnak, valamint

b)

országos jelentőségű védett természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti park
igazgatóságnak.

(2) Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatának minősül, ha a fémkereső műszer használója
hitelt érdemlően bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a fémkereső műszer. Hitelt érdemlő
bizonyításnak számít a munkaköri leírás, a cégszerűen aláírt megbízás vagy megrendelés.
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(3) Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használata:
a)
feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés,
b)
a hadtörténeti örökség kutatására miniszteri rendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv által fémkereső
műszerrel végzett hadtörténeti örökségi helyszín felderítése,
c)
tervszerű lőszermentesítés,
d)
közmű-nyomvonal keresése,
e)
háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás.
(4) A Kötv. 20/A. §-át és e rendeletnek a fémkereső műszer használatára vonatkozó rendelkezéseit a bűnüldöző és
nyomozó szervek feladatellátására, valamint a tűzszerészeti tevékenységre nem kell alkalmazni.
(5) A (3) bekezdés a) pontja esetében a bejelentést a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal kell megtenni.
(6) A (3) bekezdés b)–c) pontja esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell
a)
a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készült
térképen,
b)
a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,
c)
a fémkereső műszer használójának igazolását arról, hogy feladatainak ellátásához szükséges a fémkereső
műszer,
d)
az alkalmazni tervezett fémkereső műszer típusának megnevezését és leírását.
(7) A (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzése során az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt szervnek
a 41. § (3) bekezdése szerinti tudomásulvételről szóló értesítését a tevékenység végzője köteles a tevékenység
végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására
bemutatni.

7. A megelőző feltárás részletes szabályai
14. §		
Megelőző feltárás esetén a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános követelményeket a 15–18. §-ban
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
15. §		
Megelőző feltárás előkészítése során a beruházó köteles a feltárásra jogosult intézmény rendelkezésére bocsátani:
a)
az érintett területek azonosításra és területszámításra alkalmas adatait,
b)
a beruházás helyszínrajzát, a meglévő és tervezett közművek nyomvonalát,
c)
a beruházás alapozási terveit,
d)
a földfelszín alatti munkák műszaki leírását,
e)
a tereprendezésre vonatkozó adatokat,
f)
a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját,
g)
– a Kötv. 7. § 20. pont c) alpontja kivételével – nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak
minősül-e,
h)
nagyberuházás esetén nyilatkozatot a beruházás teljes bekerülési költségének tervezett összegéről, és
i)
a beruházás építési engedélyét, ha az rendelkezésre áll.
16. §

(1) Megelőző feltárás esetén a régészeti feladatellátás költségeire vonatkozó költségbecslést a feltárásra jogosult
intézmény az alábbi tartalmi elemekkel készíti el:
a)
a megelőző feltárás hatósági határozatban előírt módszere,
b)
a megelőző feltárás előírt módszerének részét képező régészeti feladatellátás,
c)
a résztevékenységek egységnyi költsége mind területegység, mind időegység alkalmazása esetén,
d)
az egységre nem vetíthető résztevékenységek tételes költsége,
e)
az egységnyi költség mértékét befolyásoló tényezők, így különösen: régészeti rétegek várható száma, réteg
jelentkezésének mélysége, rétegsor mélysége, régészeti emlékek várható száma, kiterjedése, leletsűrűség,
f)
a járulékos (infrastrukturális, logisztikai, koordinációs) költségek,
g)
az elsődleges leletfeldolgozás költségei, legfeljebb a régészeti feltárás költségeinek harminc százaléka.
(2) A régészeti feladatellátás költségeire alkalmazható legmagasabb hatósági árakat az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A régészeti feladatellátás költségeire alkalmazható árak tartalmazzák a feltárást végző intézmény vagy a 3. §
(3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv (a továbbiakban együtt: feltárást végző intézmény) működési
költségének a feltárásra eső hányadát, amely legfeljebb 15%.
(4) Az elfedés lehetőségét vizsgáló talajtani fúrások költségeinek meghatározása a beruházóval egyeztetett költségtétel
alapján történik.
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17. §

(1) Megelőző feltárás esetén a régészeti feladatellátásra irányuló szerződésnek tartalmaznia kell:
a)
a feltárás pontos helyét az azonosításra alkalmas adataival és térképi megjelölésével, a régészeti lelőhely
nyilvántartási azonosítóját,
b)
a feltárás tárgyát és a módszereit,
c)
a szerződő felek közötti kapcsolattartók nevét, beosztását, munkahelyét,
d)
a megelőző feltárás 16. §-ban foglaltak alapján meghatározott költségei folyósításának módját és ütemezését,
e)
a régészeti feltárás terepi munkarészének időtartamát, befejezésének időpontját,
f)
a különleges munkavégzési körülmények esetére vonatkozó rendelkezéseket,
g)
a megelőző feltáráshoz kapcsolódó földmunkával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint
h)
a régészeti feladatellátás megkezdéséhez szükséges előlegnek a felek megállapodása szerinti összegét,
i)
a tételes költségelszámolás módját és határidejét.
(2) Ha a hatóság a beruházás engedélyezése során előírta a megelőző feltárás módját, akkor a szerződésben
az előírtaktól eltérni csak a hatóság hozzájárulásával lehet.

18. §

(1) Megelőző feltárás esetén az engedélyes köteles:
a)
a régészeti feladatellátást a műszaki és gazdaságossági követelményeknek megfelelően a legnagyobb
gondossággal elvégezni,
b)
a régészeti munkavégzésre alkalmas munkaterületet területátvételi állapotrögzítő jegyzőkönyvvel átvenni,
c)
a feltárást követően a munkaterületet a beruházónak területátadási állapotrögzítő jegyzőkönyvvel átadni.
(2) A megelőző feltárás a terület régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban történő átvételét követően kezdhető
meg. A felmerülő zöldkár rendezése a beruházó feladata.
(3) Régészeti munkavégzésre alkalmas állapotúnak minősül a terület, ha
a)
a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelőhely kijelölése – legfeljebb 50 méteres távolságban
elhelyezett, jól látható, egyértelműen megjelölt karókkal – megtörtént, a kitűzött pontok koordinátáit
tartalmazó kitűzési jegyzőkönyvet és kitűzési vázrajzot papír alapon és EOV rendszerben készült digitális
térkép (állomány) formájában a feltárást végző intézménynek a beruházó átadta,
b)
megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserje- és egyéb növényzet irtása, a szántóföldi növényzet
betakarítása vagy irtása,
c)
építmény, építési, bontási vagy a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladék, továbbá egyéb
jelentős méretű vagy mennyiségű tárgy nem található a munkaterületen,
d)
a közművezetékek terepi kijelölése megtörtént, leíró és térképes dokumentációját (beleértve – ha
rendelkezésre áll – az EOV rendszerben készült állományt is) a feltárást végző intézménynek a beruházó
átadta, vagy ha nincs közművezeték a területen, és annak védőtávolsága sem érinti a területet és a beruházó
átadta a közműszolgáltató nyilatkozatát a feltárást végző intézménynek,
e)
a lőszer- és a tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés megtörtént, és a lőszermentesítés minőségbiztosítási
jegyzőkönyvét a feltárást végző intézménynek a beruházó átadta,
f)
az emberre és környezetre veszélyt jelentő anyagok felderítése megtörtént, annak minőségbiztosítási
jegyzőkönyvét a feltárást végző intézménynek a beruházó átadta,
g)
a megelőző feltáráshoz kapcsolódóan földdepók létesítése szükséges, azok – ha lehetséges – a régészeti
feltárással érintett területen kívül kijelölésre kerültek a feltárásra jogosult intézmény javaslata alapján
– a feltárásra vonatkozó szerződésben meghatározott eltérő rendelkezés hiányában – oly módon, hogy azok
a régészeti lelőhely esetlegesen nem ismert, a beruházás miatt a későbbiekben feltárandó részeit ne fedjék el,
ugyanakkor a feltárás helyszínétől ne legyenek a szükségesnél távolabb, valamint
h)
a beruházó biztosítja a feltárandó terület megközelíthetőségét a feltárást végző intézmény számára.
(4) Ha a feltárás beépített ingatlanon vagy a telekhatáron álló épülettel közvetlenül szomszédos területen – különösen
történeti településmag területén – történik, akkor a területátvételi állapotrögzítő jegyzőkönyvnek ki kell térnie
a meglévő épületrészek megőrzésének szempontjaira is. Ilyen esetben a régészeti feltárási módszerek és technikák
alkalmazása során figyelemmel kell lenni az építmények tartószerkezeti sajátosságaira.
(5) A régészeti feltárást követő területátadás során felvett állapotrögzítő jegyzőkönyv tartalmazza:
a)
a régészeti lelőhely feltárt részének méretét és elhelyezkedését,
b)
a régészeti lelőhely ismert, de fel nem tárt, elfedett részének méretét és elhelyezkedését,
c)
a feltárást végző intézmény nyilatkozatát a régészeti lelőhely állapotáról és az elfedés régészeti
előkészítéséről, valamint
d)
az a) és b) pontban meghatározottak ábrázolását EOV rendszerben készült digitális térképen.
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(6) A feltárási naplóban rögzíteni kell a területátvétel és a területátadás tényét. A területátvételi és a területátadási
állapotrögzítő jegyzőkönyv a feltárási dokumentáció részét képezi.
19. §

(1) Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási
földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és
az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti régészeti bontómunka megkezdését a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal
a hatóságnak be kell jelenteni.
(3) A régészeti bontómunka részét képező tevékenységek nem minősülnek kézi földmunkának.

20. §

(1) A feltárás befejezése után az építési helyszín kivitelezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illetve
az ingatlan rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához
szükséges tereprendezési munkák elvégzése megelőző feltárás esetén a beruházó feladata.
(2) A kivitelezés földmunkáit régészeti megfigyelés mellett, a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni.
(3) Ha a megelőző feltárást szükségessé tevő beruházás bármilyen okból meghiúsul vagy szünetelésének időtartama
a feltárás felfüggesztésétől vagy befejezésétől számítva meghaladja az egy évet, a beruházó köteles az ingatlan
korábbi használatának megfelelő állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzéséről és a feltárt régészeti
emlékeknek a hatóság által előírt állagmegóvásáról gondoskodni.
(4) Ha a beruházás vagy a feltárás munkálatainak harminc napot meghaladó szünetelésére a feltárást végző
intézménynek fel nem róható okból kerül sor, a feltárt régészeti emlékek ideiglenes állagmegóvásáról,
biztonságáról, őrzéséről a feltárást végző intézmény a beruházó költségére köteles gondoskodni.

8. A nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai
21. §

(1) Nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás esetén a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános
követelményeket és a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 22–29. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A nagyberuházáshoz kapcsolódóan létesített anyagnyerőhely vagy célkitermelő-hely vonatkozásában
a nagyberuházás esetén folytatott régészeti feltárásra vonatkozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha
az anyagnyerőhely vagy a célkitermelő-hely létesítése nagyberuházásnak minősül.
(3) A rendelkezésre álló örökségvédelmi hatástanulmány vagy próbafeltárás nélkül készült előzetes régészeti
dokumentáció esetén a hatóság dönt arról, hogy az alkalmas-e az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának,
valamint idő- és költségvonzatának meghatározására. A hatóság – a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv
véleményének kikérésével, ésszerű határidő kitűzésével – előírja a hiányzó munkarészek pótlását vagy új előzetes
régészeti dokumentáció elkészítését.

22. §

(1) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető, ha
a)
a nyomvonalas létesítmény esetén a tervezett földmunkák által érintett terület szélessége nem éri el
a 3,5 métert,
b)
nem nyomvonalas létesítmény esetén a régészeti lelőhely földmunkával érintett területe nem éri el
az 1000 m2-t,
c)
a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv rendelkezésére álló tervezési és régészeti adatok alapján
megállapítható, hogy a beruházás során végzett földmunka nem éri el a régészeti örökség jelentkezésének
felső síkját vagy a beruházás megvalósításának módja nem veszélyezteti a régészeti jelenségeket, vagy
d)
az előzetes régészeti dokumentáció készítése során elvégzett roncsolásmentes vizsgálatok eredményei vagy
a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolják.
(2) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készítésére – a próbafeltárás végzésének kivételével – a Kötv.
23/C. §-át kell alkalmazni.

23. §

(1) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást az akadályozó körülmény megszűnését követően
kell elvégezni, ha
a)
a próbafeltárás építmény, aszfalt vagy térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött
magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, vagy
b)
az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul
hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.
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(2) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltárás bejelentéséhez mellékelni kell:
a)
a próbafeltárásra vonatkozó szerződést,
b)
a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás nagyberuházásnak minősül, és
c)
a beruházásnak a Kötv. 23/F. § (4) bekezdése alapján tervezett teljes bekerülési költségének tervezett
összegéről szóló nyilatkozatot.
(3) A próbafeltárás a bejelentés megtételére a 13. § (1) bekezdésben előírt határidő leteltét követően kezdhető meg, ha
a)
jogszabály alapján egyéb engedélyre nincs szükség,
b)
a próbafeltárás területe a 18. § (3) bekezdése szerint régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban van, és
c)
a hatóság a tevékenység végzése ellen nem emelt kifogást.
(4) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltáráshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről
a beruházó költségén a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv gondoskodik.
(5) A 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv a próbafeltárás végzésébe a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja
szerint köteles bevonni a gyűjtőterületén érintett területi múzeumot vagy a gyűjtőterületén érintett megyei
hatókörű városi múzeumot (e szakasz tekintetében a továbbiakban együtt: érintett múzeum), ha az előzetes
régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltárást saját kapacitásával nem tudja elvégezni. Ha az érintett
múzeum a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv megkeresésére öt napon belül nem válaszol,
vagy a válaszában foglaltak nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, akkor a 3. § (3) bekezdése szerinti
örökségvédelmi szerv az akkreditált, feltárásra jogosult intézményeknek a 25. § szerint meghatározott sorrendben
történő bevonásával gondoskodhat a régészeti feladatellátás elvégzéséről.
(6) A 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv
a)
akkreditált szervezetet csak geodéziai és térinformatikai feladatok elvégzésébe vonhat be,
b)
nem akkreditált szervezetet csak a régészeti feladatellátásnak nem minősülő gépi és kézi földmunkába
vonhat be.
24. §

(1) A nagyberuházás egészére egy feltárási projekttervet kell készíteni.
(2) Ha a nagyberuházás több megye területét érinti, akkor a régészeti feladatellátás területi szakaszait megyei
bontásban kell meghatározni. Feltárási projektterv a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás területi
szakaszaira külön is készíthető.
(3) A feltárási projektterv készítése során az elfedés alkalmazása tekintetében figyelembe kell venni, hogy ha
a kivitelezés során eltávolítandó talajréteg alsó síkja és a régészeti emlékek jelentkezésének felső síkja között
a régészeti lelőhely, lelőhelyrész vagy régészeti emlék megóvását biztosító magasságú és konzisztenciájú intakt
földréteg
a)
marad, elfedést nem kell alkalmazni,
b)
nem marad, a Kötv. 23/E. § (8) bekezdése alapján alkalmazható elfedés.
(4) A feltárási projekttervnek tartalmaznia kell a régészeti feltáráshoz kapcsolódó földmunka becsült mennyiségét.
(5) A feltárási projektterv készítése során az Ásatási Bizottság szakmai véleménye kérhető különösen
a)
több megyét érintő nagyberuházás,
b)
elfedés alkalmazására irányuló javaslat és
c)
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás (a továbbiakban:
közlekedési infrastruktúra-beruházás) területi szakaszának meghatározása
esetén.
(6) A feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység
engedélyezésére vagy közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a földterület megszerzésére irányuló azon első
hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként
vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.
(7) A hatóság megvizsgálja, hogy a benyújtott előzetes régészeti dokumentáció a földmunkával járó teljes
tevékenységre vonatkozóan készült-e.
(8) A hatóság a beruházás műszaki adatainak a régészeti érintettség szempontjából lényeges megváltozása vagy
a beruházás helyszínének részleges megváltozása esetén a feltárási projektterv módosítását írhatja elő.
(9) A beruházás helyszínének teljes megváltoztatása örökségvédelmi szempontból új beruházásnak minősül, mely
esetben a beruházónak új feltárási projekttervet kell készíttetnie.
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25. §

(1) Nagyberuházást megelőző feltárást a régészeti feladatellátás megyére kiterjedő területi szakaszán a közlekedési
infrastruktúra-beruházás kivételével
a)
az akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha akkreditált,
b)
az a) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában országos akkreditációt nyert intézmény az elért
pontszámok sorrendje szerint,
c)
a b) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában a nagyberuházás helye szerinti megyével szomszédos
megyék akkreditált megyei hatókörű városi múzeumai közül a nagyberuházás helye szerinti megyére
akkreditált intézmény az elért pontszámok sorrendje szerint,
d)
a c) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában a megyére akkreditált egyéb intézmény az elért
pontszámok sorrendje szerint,
e)
az a)–d) pontban meghatározott intézmény hiányában a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv
végez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti akkreditált, feltárásra jogosult intézmény hiányának kell tekinteni az intézmény
kapacitáshiányát is.
(3) Akkreditált intézmény igazolt kapacitáshiányának tekinthető, ha
a)
az intézmény által az akkreditációs eljárás során igazolt valamennyi saját kapacitás cégszerű aláírással
igazoltan nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásban vesz részt, ezért nem áll rendelkezésre,
b)
az akkreditált intézmény nyilatkozik arról, hogy a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátást
a Kötv. 23/F. § (9) bekezdése szerinti költséghatáron belül nem tudja elvégezni.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti akkreditált, feltárásra jogosult intézmény igazolt kapacitáshiánya nem áll fenn, akkor
a nagyberuházást megelőző régészeti feltárást köteles elvégezni.
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének
nem tesz eleget, akkreditációját vissza kell vonni, és újabb akkreditáció iránti kérelmet három éven belül nem
nyújthat be.

26. §

(1) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv
a)
a régészeti előkészítési és koordinációs feladatai körében ellátja a Kötv. 23/G. § (1a) bekezdése szerinti
feladatokat,
b)
vállalhatja a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzését a beruházó költségén.
(2) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén akkreditált szervezet csak a geodéziai és térinformatikai feladatok
elvégzésébe vonható be.
(3) A 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv Kötv. 23/G. § (1c) bekezdése szerinti megkeresésére a feltáró
intézmény vagy akkreditált szervezet öt napon belül válaszol.

27. §

(1) A beruházó és a feltárást végző intézmény a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a feltárási projektterv
adataira figyelemmel köti meg.
(2) Ha a feltárási projektterv elfedést tartalmaz, a régészeti feladatellátásra irányuló szerződésnek tartalmaznia kell
az elfedésre vonatkozó rendelkezéseket is.
(3) A kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti
megfigyelést kell biztosítani.
(4) A szerződésben a régészeti feladatellátásra, valamint a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtására
meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetére a feltárást végző intézményt terhelő kötbért kell kikötni.
A kötbér mértéke – ettől eltérő megállapodás hiányában – a régészeti feladatellátás nettó díjának a késedelem
időtartamára számított napi egy százaléka, legfeljebb azonban tizenöt százalék.

28. §

(1) Elfedésre olyan műszaki megoldás alkalmazható, amely biztosítja a lelőhely tartós állapotmegóvását mind
a kivitelezés során jelentkező, mind a kivitelezés megvalósulása után fellépő fizikai és kémiai hatásoktól.
(2) Elfedésre alkalmazható műszaki megoldás különösen a bolygatatlan régészeti rétegek és a kivitelezéssel érintett
rétegek elválasztása
a)
szigetelőréteggel,
b)
teherelosztó szerkezettel vagy
c)
teherelosztásra alkalmas anyagú, vastagságú és szilárdságú takaróréteggel.
(3) Az elfedés során alkalmazandó megoldás kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az adott helyszín talajtani és egyéb
környezeti viszonyaira, a beruházás kiviteli terveire, valamint a régészeti lelőhely jellegére.
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(4) Elfedésnek csak az a megoldás minősül, amelynek célja az érintett régészeti lelőhely, lelőhelyrész vagy régészeti
emlék megóvása. Nem minősülnek elfedésnek az egyéb célok érdekében végzett – különösen a beruházás során
megvalósítandó építmény teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló – hasonló munkálatok. Ha az építmény
teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló műszaki megoldás megfelel a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaknak,
elfedésre szolgáló műszaki megoldást nem kell alkalmazni.
(5) Az elfedés régészeti előkészítését végző régész köteles az elfedést megelőző termőréteg-letermelést is figyelemmel
kísérni, és ha a régészeti leletek jelentkezésének az előzetes régészeti dokumentáció, illetve a próbafeltárások
során meghatározott felső síkjánál magasabban kerül elő régészeti lelet vagy emlék, annak feltárását a régészeti
megfigyelés keretén belül elvégezni.
29. §		
A közlekedési infrastruktúra-beruházás kivételével, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült
régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel,
a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges intézkedésekről
a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül a hatóság helyszíni szemle alapján dönt.

9. A régészeti leletek és emlékek elhelyezése, megőrzése
30. §

(1) A feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék előkerülését a feltárást végző intézmény
három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás esetén értesíteni a beruházót.
A bejelentett régészeti emlék megtartására a feltárást végző intézmény javaslatot tehet a hatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről,
valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
a hatóság helyszíni szemle alapján dönt.
(3) Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság határozata alapján azt a helyszínen
kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék
megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését
követő tizenöt napon belül a régészeti emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként
rajzi dokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő
régészeti emlékeket.
(4) Az elsődleges leletfeldolgozást a feltárási dokumentáció benyújtásáig el kell végezni. Az elsődleges leletfeldolgozás
határideje a feltáró intézmény kérelmére, Budapest Főváros Kormányhivatala jóváhagyásával legfeljebb egy évvel,
különösen indokolt esetben legfeljebb két évvel meghosszabbítható.
(5) Ha a feltárást nem a leletanyagot véglegesen befogadó múzeum végezte, a feltárások leletanyaga a teljes
tudományos feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás befejezésétől számított öt évig a feltárást végző intézmény
őrzésében maradhat. Ezt követően az engedélyes a restaurált és tudományosan feldolgozott leletanyagot
– a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról
szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint – köteles átadni a feltárási engedélyben a leletanyag befogadójaként
megjelölt múzeumnak.
(6) Ha a feltárás során 1711 utáni emberi maradványok kerülnek elő, a feltárást végző intézmény erről haladéktalanul
köteles a hatóságot értesíteni.
(7) A végleges leletbefogadás költségeiről a feltáró intézmény és a leletanyagot véglegesen befogadó múzeum
között kötendő megállapodás során figyelemmel kell lenni a befogadott leletek mennyiségével arányos egyszeri
költségekre, melyek különösen a gyűjteményi alapleltárba vétel és a raktárkapacitás bővítésének költségei.

10. A bejelentésköteles régészeti tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatok
31. §

(1) A hatóság a bejelentéssel végezhető tevékenység megkezdésének bejelentésével összefüggésben vizsgálja, hogy
a)
a bejelentő jogosult-e a bejelentett tevékenységet végezni,
b)
biztosítottak-e a bejelentésköteles tevékenység Kötv.-ben és e rendeletben foglalt, illetve szakmai feltételei,
továbbá
c)
a beruházás a Kötv. szerinti nagyberuházásnak minősül-e.
(2) Ha a hatóság a jogszabályban előírt feltételek bármelyikének hiányát állapítja meg, akkor a tevékenység folytatását
megtiltja, egyébként a bejelentést tudomásul veszi.
(3) A tudomásul vételről a hatóság értesíti a bejelentőt, valamint a bejelentett tevékenység adatainak megküldésével
a nyilvántartást vezető hatóságot.
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11. A régészeti feltárás engedélyezése
32. §

(1) A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani.
(2) A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell
a)
EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet a feltárni tervezett régészeti lelőhely
megjelölésével,
b)
értelmezhető léptékű helyszínrajzot a feltárandó terület egyértelmű megjelölésével,
c)
tervásatás esetén részletes kutatási programot, amely kitér az ismert és várható, a helyszínen megőrzendő
régészeti emlék kezelésére, és a feltárás befejezését vagy egy évet meghaladó szünetelése esetén a feltárt
régészeti örökség védelméről, a téliesítés módjáról, valamint a feltárási terület rendeltetésszerű és
biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához szükséges tereprendezési
munkák elvégzésére,
d)
a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nyilatkozatát a 8. mellékletben meghatározott adattartalmú
formanyomtatvány alkalmazásával, ha a befogadó intézmény nem azonos a feltárást végző intézménnyel,
e)
tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult – az ingatlan régészeti célú
igénybevételére vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozatát,
f)
a különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírást és indokolást,
g)
a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek felsorolását és ezek tételes költségbecslését a 12. §
(1) és (2) bekezdése szerinti bontásban,
h)
a feltárásvezetőként megjelölt régész nyilatkozatát a megfelelő szakmai gyakorlat meglétéről és arról, hogy
korábbi tevékenysége során a dokumentációs kötelezettségét teljesítette,
i)
megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó között létrejött, a megelőző
feltárás elvégzésére vonatkozó szerződést,
j)
megelőző feltárás esetén az előzetes régészeti dokumentációt, ha annak elkészítése az adott esetben
kötelező, vagy ha egyébként készült,
k)
nagyberuházás esetén a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás nagyberuházásnak
minősül, továbbá nyilatkozatot és igazolást a beruházás tervezett teljes bekerülési költségéről, valamint
az előzetes régészeti dokumentációt,
l)
országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a természetvédelmi
hatóság engedélyét.
(3) A régészeti feltárás engedélyezésére irányuló kérelmet és mellékleteit az Ásatási Bizottság szakmai szempontból
véleményezi
a)
az eljárást megelőzően a feltárásra jogosult intézmény megkeresésére, vagy
b)
az eljárás során a hatóság megkeresésére.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Ásatási Bizottság szakértői véleményét megküldi a feltárásra jogosult
intézménynek és a hatóságnak.
(5) Az Ásatási Bizottság és a hatóság kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján
tartanak kapcsolatot egymással.
(6) Az Ásatási Bizottság véleményezésének határideje a régészeti feltárási engedély iránti kérelem és mellékletei
hiánytalan rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt nap, nagyberuházás esetén öt nap, amely a hatóság
ügyintézési határidejébe beszámít.
(7) A megelőző feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő
a)
nagyberuházás esetén tizenöt nap,
b)
közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén tíz nap.

33. §

(1) A hatóság termőföldön megvalósuló régészeti feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban talajvédelmi
szakkérdésként vizsgálja, hogy a kérelem szerinti tevékenység a termőföld minőségi védelmére vonatkozó
jogszabályi feltételeknek megfelel-e, kivéve, ha az érintett tevékenységgel összefüggésben a talajvédelmi hatóság
más eljárásban döntést nem hozott vagy állásfoglalást nem adott.
(2) A hatóság a tervásatás engedélyezésére irányuló eljárásban természetvédelmi szakkérdésként vizsgálja, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
ha a tervásatást országos jelentőségű védett természeti területnek vagy barlangnak nem minősülő
a)
külterületen,
b)
természeti területen,
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c)

egyedi tájértéket magába foglaló területen vagy

d)

Natura 2000 területen

végzik.
(3) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a hatóságnak a megelőző feltárás engedélyezésére irányuló eljárásában
szakhatóság nem vesz részt, szakkérdést nem kell vizsgálni.
34. §

(1) A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett régészeti feltárás jogszabályban
foglalt, illetve szakmai feltételei nem biztosítottak.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szakmai feltételnek minősül a feltárás pénzügyi és személyi feltételeinek
feladatarányos biztosítása, valamint időbeli végrehajthatósága.

35. §

(1) A feltárási engedély tartalmazza:
a)

a feltárást végző intézmény, mint az engedély jogosultjának nevét és székhelyét,

b)

ha más intézmény vagy a Kötv. 22. § (8) bekezdése szerinti akkreditált szervezet bevonására kerül sor, annak
nevét és székhelyét,

c)

a feltárásvezető nevét,

d)

a terület azonosítására alkalmas megjelölését, a feltárás pontos helyét, az érintett régészeti lelőhely
nyilvántartási azonosítóját és megnevezését,

e)

a feltárás módszereit és a feltárás várható időtartamát,

f)

ha nem azonos a feltárást végző intézménnyel, a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nevét és
székhelyét, valamint

g)

a feltárásra vonatkozó jogszabályi követelményekre és szakmai irányelvekre való hivatkozást, valamint
a régészeti feltárás végzésének feltételeket.

(2) Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig jogosít feltárás végzésére.
(3) A megelőző feltárásra vonatkozó feltárási engedély hatálya kérelemre egy évvel, nagyberuházás esetén két évvel
meghosszabbítható.
(4) A hatóság a jogerős engedélyt megküldi a nyilvántartást vezető hatóságnak a jogerőre emelkedést követő harminc
napon belül.
(5) Az (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az engedélyben meghatározottaktól eltérni csak a hatóság módosított
engedélyével lehet.
(6) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a feltárási engedélyt azonnal végrehajthatóvá kell nyilvánítani.

12. Fémkereső műszer használatának engedélyezése
36. §

(1) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a tervezett tevékenység
leírásával és céljának megjelölésével a hatóságnak kell benyújtani.
(2) Fémkereső műszer használatának minősül, ha a fémkereső műszer építményen kívül összeszerelt és üzemképes
állapotban van.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a)

a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készült
térképen,

b)

a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,

c)

a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát,

d)

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évben a régészeti örökséggel
összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben
örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki,

e)

az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását,

f)

a feltárásra jogosult intézménnyel kötött megbízási szerződés vagy együttműködési megállapodás hiteles
másolatát.

(4) A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a gyűjtőterületén érintett múzeum
szakvéleményét.
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(5) A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha
a)
a tervezett tevékenység az 5. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott területet, rét vagy legelő
művelési ágban lévő régészeti érdekű területet vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint,
b)
a kérelmező szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét a régészeti örökséggel összefüggésben
megállapították,
c)
a kérelmezővel szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki,
d)
a kérelmező ellen a régészeti örökséggel összefüggő szabálysértési, büntetőjogi vagy örökségvédelmi bírság
kiszabására vonatkozó eljárás folyamatban van,
e)
a tervezett tevékenység a régészeti örökség vagy a hadtörténeti örökség felderítését célozza – kivéve, ha
a gyűjtőterületén érintett múzeum megbízásából, vagy a múzeummal kötött együttműködési megállapodás
alapján végzik, vagy
f)
a tevékenység engedélyezését a (4) bekezdés szerinti szakvélemény nem támogatja.
(6) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély tartalmazza
a)
az engedély jogosultjának nevét és címét,
b)
a fémkereső műszer használatával érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és a tevékenység
végzésének idejét.
(7) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély részét képezi a hatóság által hitelesített, EOV rendszerben
készült térkép a tevékenység végzésével érintett terület lehatárolásával.
(8) A fémkereső műszerrel végzett tevékenységet a hatóság hivatalból vagy a gyűjtőterületén érintett múzeum
kérelmére is megtilthatja.
(9) A hatóság az (5) és (6) bekezdés szerinti jogerős határozatot megküldi
a)
a gyűjtőterületén érintett múzeumoknak,
b)
a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak,
c)
az illetékes jegyzőnek,
d)
az illetékes jegyző útján a mezőőri szolgálatnak,
e)
az illetékes rendőrkapitányságnak és
f)
az ingatlannal rendelkezni jogosultnak.
(10) Ha a (6) bekezdés szerinti engedély jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton
tarthat kapcsolatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
28/D. §-ában foglalt feltételeknek megfelelően.
(11) Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig jogosít a tevékenység végzésére, kivéve, ha
a hatóság ennél rövidebb időt jelöl meg.
(12) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély alapján végezni tervezett tevékenység megkezdését
megelőzően tíz nappal a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a hatóságnak elektronikus úton be kell
jelenteni.
(13) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatára vonatkozó jogerős engedélyt az engedélyes köteles
a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának ellenőrzésére jogosult szerv
felszólítására bemutatni.
(14) Ha a tevékenység során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy
a)
kerül elő, az engedélyes köteles a Kötv. 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést megtenni,
b)
nem kerül elő, az engedélyes köteles a fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély lejártát követő
30 napon belül a hatóságnak jelentést küldeni a végzett tevékenység leírásával, és nyilatkozni, hogy régészeti
emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy nem került elő a fémkereső műszerrel végzett tevékenység során.

13. Régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárás
37. §

(1) A hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges a következő – más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – tevékenységekhez:
a)
minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, feltöltés, töltés létesítése
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen,
b)
régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai nyilvántartott régészeti lelőhelyen.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a tervezett tevékenység pontos helyszínének leírását annak földrajzi kiterjedésével, illetve helyszínrajzot
(EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet),
b)
a tervezett tevékenység megnevezését, leírását, valamint
c)
a tevékenységgel érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát.
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(3) A hatóság döntéséhez kiemelten védett régészeti lelőhely esetén örökségvédelmi hatástanulmány (a továbbiakban:
döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány) készítését írhatja elő.
(4) A hatóság az engedélyt megtagadja, ha a tervezett tevékenység következtében a lelőhely megsemmisülne vagy
részleges állapotromlása következne be.
(5) Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig jogosít a tevékenység végzésére.
(6) Az örökségvédelmi engedély alapján végezni tervezett tevékenység megkezdését megelőzően tíz nappal
a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a hatóságnak elektronikus úton be kell jelenteni.

14. A hatóság régészeti örökséggel kapcsolatos ellenőrzési feladatai
38. §

(1) A régészeti feltárás ellenőrzése keretében a hatóság vizsgálja, hogy a régészeti feladatellátást a Kötv.-ben és
az e rendeletben meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően végzik-e, valamint a feltárási
naplóban rögzített régészeti feltárásra alkalmas és arra alkalmatlan napokat, a feltárásra alkalmatlanság
indokoltságát, és eldönti az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket.
(2) A régészeti feltárásra vonatkozó jogszabályi vagy a feltárási engedélyben foglalt előírások megszegése esetén
a hatóság a feltárást felfüggeszti, és megvizsgálja, hogy fennállnak-e a Kötv.-ben meghatározott egyéb
jogkövetkezmények alkalmazásának indokai.
(3) Szabálytalan feltárási tevékenység esetén, vagy ha a Kötv.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények
alkalmazásának indokai fennállnak, a hatóság a feltárást leállítja, továbbá engedélyköteles tevékenység esetén
a feltárási engedélyt visszavonja.
(4) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóságnak ötévenként legalább egy alkalommal helyszíni ellenőrzést
kell lefolytatnia a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum és a gyűjtőterületén érintett területi
múzeum bevonásával.
(5) A helyszíni ellenőrzés során a 3. melléklet szerinti adatokat rögzítő jegyzőkönyvben és fotódokumentációval
rögzíteni kell a védetté nyilvánított régészeti lelőhely állapotát. A jegyzőkönyvet és a fotódokumentációt meg kell
küldeni a nyilvántartást vezető hatóságnak és a helyszíni ellenőrzésbe bevont múzeumnak.
(6) A (4) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést követően a Kötv. 18. § (1) bekezdése szerinti esetben a hatóság
haladéktalanul kezdeményezi a régészeti védelem megszüntetését.
(7) A hatóság a régészeti lelőhelyet veszélyeztető tevékenység végzését megtiltja.

III. FEJEZET
A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK VÉDELME
15. A műemléki érték védelmére vonatkozó követelmények
39. §

(1) A nyilvántartott műemléki érték akkor nyilvánítható műemlékké, ha
a)
műemlékké nyilvánítása a védetté nyilvánításról szóló jogszabályban meghatározott közérdekű célt szolgál,
b)
a műemlékké nyilvánítás időszakában fennálló formájában
ba)
hazánk történelmének eredeti, hiteles dokumentuma,
bb)
kortörténeti jellege meghatározó módon érvényesül,
bc)
sérülései ésszerű helyreállítás révén kijavíthatók és a sérülések helyreállítása nem jelent olyan
jelentős fizikai változtatást, amely a műemléki értéken a kortörténeti jelleget megszüntetné,
bd)
fenntartható használata biztosítható, továbbá
c)
az értékleltár elkészült.
(2) Ha a nyilvántartott műemléki érték értékleltára vagy feltárása még nem teljes körű, a műemlékké nyilvánításra
akkor kerülhet sor, ha az országos vagy kiemelkedő jelentőség a feltárt tudományos tények alapján legalább
valószínűsíthető.

40. §

(1) Műemléki környezetnek minősülnek
a)
a – (3) bekezdés szerinti kivétellel – műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos
telkek, a kapcsolódó közterületszakaszok és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, amelyek a Kötv.
71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi, közhiteles nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás)
szerepelnek vagy
b)
a védettségről szóló döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok.
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(2) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek jelölhető ki
a)
a nyilvántartott műemléki érték telkéhez kapcsolódó, azzal közvetlenül határos telek, továbbá
b)
az a) pontban meghatározott telkek által kijelölt közterület-szakasz és az ehhez kapcsolódó telkek vagy
telekrészek, különösen
ba)
amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemlékké nyilvánítandó nyilvántartott
műemléki érték állagát közvetlenül befolyásolhatják, vagy
bb)
amelyen a műemlékké nyilvánítandó nyilvántartott műemléki érték megjelenését, értékeinek
érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy építhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti kijelölés hiányában műemléki környezet nem jön létre.

16. A védett műemléki érték megőrzésére vonatkozó követelmények
41. §

(1) A védett műemléki érték esetén az értékleltárba felvett értéket fizikai valójában kell megőrizni, valamint előnyben
kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti alkotóanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító konzerváló
eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.
(2) A műemlék védett értékeit – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – anyagi és eszmei értékei összefüggéseire
tekintettel hitelesen és meghatározó módon érvényre kell juttatni, amelynek során a tudományos és helyszíni
kutatások alapuló restaurátori módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást előnyben kell
részesíteni.
(3) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül előnyben kell
részesíteni a védett műemléki értékek fennmaradását, műemlék esetén érvényesülését szolgáló és visszafordítható
megoldásokat.
(4) A védett műemléki érték jókarbantartása keretében a védett érték fizikai sérülésével, roncsolásával vagy
restaurálásával, továbbá műemlék esetében a védett műemléki érték megjelenésének megváltoztatásával nem
járó tevékenység végezhető. A műemléki helyreállítás során a jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti
megoldások alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.
(5) A műemlék alkotórésze, tartozéka, beépített berendezési tárgya – a kivitelezési, restaurálási munkák miatt szükséges
ideiglenes eltávolítás kivételével – csak különösen indokolt esetben távolítható el vagy helyezhető át.
(6) Képző- és iparművészeti értéket képviselő alkotórész, tartozék, beépített berendezési tárgy (5) bekezdés szerinti
eltávolítása, áthelyezése csak szakértői jogosultsággal rendelkező restaurátor közreműködésével, az általa készített
terv alapján, a tevékenység dokumentálása mellett végezhető.
(7) Műemléken a külső homlokzat 30%-ánál nagyobb felületet eltakaró reklám nem helyezhető el, kivéve
a)
az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy jogerős engedély
alapján végzett építési tevékenység vagy egyéb munkálatok időszakát, vagy
b)
időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét.
(8) Műemlékhez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy műemlék telkén új építmény, építményrész építése a védett
műemléki érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét nem sértheti.
(9) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt
álló építményekben és építmény-együttesekben vagy azok területén, telkén még a tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben sem alakítható ki a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogva
tartására szolgáló rendeltetés vagy ilyen rendeltetésű építmény.

17. A műemlékvédelem sajátos tárgyai megőrzésére vonatkozó különleges követelmények
42. §

(1) A műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy védett műemléki érték telkén lévő védett park területi egységét,
a települési vagy természeti környezettel való hagyományos kapcsolatát biztosítani kell.
(2) Védett történeti kertben vagy védett műemléki érték telkén lévő védett parkban a fás szárú növények kerti térhatást
megváltoztató kivágása, eltávolítása, áttelepítése, valamint új növényzet telepítése, továbbá építmények építése és
bontása a védett műemléki értékek együttes érvényesülését, hitelességét nem sértheti.
(3) Védett történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett park jókarbantartása nem terjedhet túl a zöldfelület
talajának és növényzetének idény szerinti ápolásán.
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(4) A védett történeti kert vagy a védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park helyreállítási koncepciójának
megalapozásához, új építmény elhelyezéséhez és a tervezett beavatkozások szükségességének alátámasztásához
a)
régészeti módszerekkel történő kutatást kell végezni, valamint
b)
a kerttörténeti tudományos dokumentációt a történeti és a régészeti módszerekkel történő kutatás
eredményeivel, az azokon alapuló értékeléssel ki kell egészíteni, valamint a helyreállítást, és annak prioritásait
meghatározó és azt indokoló részekkel a tervezési programba be kell építeni.
(5) A védett történeti kertben vagy védett műemlék telkén lévő védett parkban elhelyezkedő régészeti lelőhelyen
földmunkával járó feltárás csak történeti kertek szakterületen jogosultsággal rendelkező szakértő bevonásával
történhet.
(6) Védett történeti temetkezési helyek esetén a műemléki értékek fennmaradását, érvényesülését a nem védett
építményeket érintő tevékenységek és új építmény elhelyezése során is biztosítani kell.
(7) A műemléki területet érintő, jogszabályban meghatározott beavatkozást a védett érték településképi, illetve tájképi
megjelenésének és érvényesülésének kell alárendelni, amelynek során a hagyományos műszaki megoldások és
építőanyagok használatát előnyben kell részesíteni.
(8) Műemléki jelentőségű területen álló építmény közterület felé eső homlokzatán reklám elhelyezésére a 41. §
(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

18. A műemléki érték felkutatásának, az értékleltár felvételének és a védett műemléki érték
kutatásának különös szabályai
43. §

(1) A műemléki értéket a nyilvántartásba vételt megelőzően értékvizsgálattal kell meghatározni.
(2) A nyilvántartott műemléki érték jelentőségét megalapozó alkotórészeit, tartozékait és beépített berendezési
tárgyait helyszíni szemrevételezésen alapuló értékleltárban kell rögzíteni.
(3) Az értékleltárban felmérési vázlatrajzon történő azonosítással, megnevezéssel, számozással kell biztosítani a felvett
érték egyértelmű térbeli azonosíthatóságát.
(4) Ha az építési munka végzése során ismeretlen műemléki érték kerül elő, a kivitelező köteles
a)
az építőipari kivitelezési tevékenységet szüneteltetni,
b)
a hatóságnak haladéktalanul bejelenteni,
c)
a helyszín és a műemléki érték őrzéséről a hatóság intézkedéséig gondoskodni.
(5) Az értékleltárt az előkerülő műemléki értékekkel ki kell egészíteni. A védettséget megalapozó értékkel össze nem
függő műemléki értéket önállóan kell nyilvántartásba venni.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a műemléki érték nyilvántartásba vételéig vagy a nyilvántartásba vétel
elutasításáig a kivitelezést csak szakértői megfigyelés és dokumentálás mellett lehet folytatni.

44. §

(1) A védett műemléki értéket érintő tevékenységeket jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott
esetekben jellegüktől függő, jogosultsághoz kötött vizsgálatnak vagy kutatásnak kell megalapoznia, ha ennek
eredménye a tervezett tevékenység elvégzése előtt még nem áll rendelkezésre.
(2) A műemléki értékek kutatása során előnyben kell részesíteni a roncsolásmentes módszereket, vizsgálatokat
a roncsolással járó kutatással szemben. A roncsolásmentes vizsgálatoknak és azok dokumentálásának meg kell
előznie a roncsolással járó kutatásokat. A roncsolásos kutatás kiterjedésének mértékét a roncsolásmentes vizsgálati
eredmények kiértékelését követően lehet meghatározni.
(3) Roncsolásos szondázó kutatást kell végezni a 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben.
(4) A védett műemléki érték egészére kiterjedő roncsolásos kutatás az építmény egészének vagy több rendeltetési
egységének teljes belső, valamint homlokzatának teljes helyreállítása során végezhető, ha a roncsolásos kutatás
a védett műemléki érték
a)
fennmaradását és műszaki állapotát nem veszélyezteti,
b)
helyreállításának műszaki feltételei biztosítottak,
c)
tulajdonosa, tulajdonosi joggyakorlója vagy vagyonkezelője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) nyilatkozik
a roncsolásos kutatást követő három éven belüli műemléki helyreállítás szándékáról.
(5) A roncsolásos kutatást – a 51. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eseteket kivéve – a műemléki
helyreállítást megelőzően, legkésőbb a beruházás-előkészítés folyamán, a tervezési program lezárulása előtt kell
elvégezni.
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(6) Az épületkutatás megkezdése előtt restaurátori kutatást kell végezni, amennyiben az építéstörténeti tudományos
dokumentáció szerint rejtett műemléki érték előkerülése várható.
(7) A kutatás – különösen a roncsolásos kutatás – a védett műemléki értéknek a tervezett tevékenységgel érintett
részén túl nem terjedhet, kivéve, ha ezt a feltárt érték jelentősége indokolja.
(8) Roncsolásos kutatás esetén a védett műemléki értéket a hatósághoz benyújtott kutatási terv alapján kell feltárni,
az értéket a feltárást megelőző és azt követő állapotában, valamint a feltárás folyamatában, az értékleltárba történő
felvétel mellett szükséges dokumentálni.
(9) A roncsolásos kutatásról kutatási naplót kell vezetni, beleértve a régészeti módszerekkel történő kutatást is.
A kutatási naplót a tevékenység tényleges megkezdésekor kell megnyitni.
(10) Ha a védett műemléki érték roncsolásos kutatása során régészeti örökség elemeinek előkerülése várható, a kutatás
csak a 67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egybefoglalt örökségvédelmi engedély alapján végezhető.
(11) Ha a védett műemléki értéken végzett kutatás közben olyan körülmény merül fel, amely a 9. melléklet II. rész
F. pontja szerinti kutatási terv módosítását vagy hatósági intézkedést tesz szükségessé, a kérelmező köteles azt
haladéktalanul bejelenteni a hatóságnak.
(12) A kutatás befejezését követő kilencven napon belül kutatási dokumentációt kell készíteni.

19. A védett műemléki érték restaurálásának követelményei
45. §

(1) Védett műemléki érték restaurálását önállóan csak a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos
szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti, műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen
jogosultsággal rendelkező szakértő végezheti.
(2) A restaurálás csak a szükséges és indokolt mértékben végezhető, a beavatkozás a védett műemléki értéknek
a restaurálási tervben meghatározott részén túl nem terjedhet. A restaurátori beavatkozásnál tanúfelülettel kell
biztosítani a későbbi kutatás lehetőségét.
(3) A védett műemléki érték restaurálása csak a hatósághoz benyújtott restaurálási terv alapján végezhető.
(4) A védett műemléki érték állapotát a restaurálás megkezdése előtt, a restaurálás folyamatában és utána is
dokumentálni kell. A restaurálásról restaurálási naplót kell vezetni, amelyet a tevékenység tényleges megkezdésekor
kell megnyitni.
(5) A restaurálás befejezését követő hatvan napon belül restaurálási dokumentációt kell készíteni.

20. Veszélyeztetett műemlékek megőrzése
46. §

(1) A fennmaradásukban veszélyeztetett műemlékek jegyzékének elkészítéséről a közhiteles nyilvántartás alapján
a miniszter gondoskodik.
(2) A hatóság a tulajdonos és a települési önkormányzat akadályoztatása esetén
a)
kezdeményezheti és koordinálhatja az elemi csapás következményeként a műemléket ért károk elhárításával,
a további károkozás megelőzésével, a sürgős állagmegóvással kapcsolatos intézkedéseket,
b)
részt vehet a súlyosan veszélyeztető események által okozott, műemléket ért károk elhárításához szükséges
védelmi és más feladatok végrehajtásában,
c)
a tulajdonos helyett és annak terhére a további állagromlás megakadályozása érdekében szükséges
állagmegóvási munkákat a döntés végrehajthatóvá válását követően elvégeztetheti.

47. §

(1) A védett műemléki értéken az állagmegóvás ideiglenes alkalmazásával, illetve a statikai állékonyságot biztosító
megoldásokkal el lehet térni a 39. §, a 41. §, a 44–45. § rendelkezéseitől, ha az eltérés nem eredményezi a védett
műemléki érték helyreállíthatatlan sérülését vagy további károsodását.
(2) A védett műemléki értéket ért elemi csapás esetén az ideiglenes állagmegóvásról a közvetlen életveszély-elhárítást
szolgáló munkálatok befejezését követő három hónapon belül kell gondoskodni. A további veszélyelhárító
beavatkozásokat a védett műemléki érték helyreállíthatatlan sérelme nélkül kell végezni.
(3) Az ideiglenes állagmegóvás állapota legfeljebb öt évig tartható fenn.
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21. Bejelentéshez kötött tevékenységek
48. §

(1) Örökségvédelmi engedély nélkül, a hatóság számára történő bejelentés alapján végezhető tevékenységek:
a)
a nyilvántartott műemléki érték értékleltárba felvett elemét érintő tevékenység, ha az a meglévő építmény
aa)
egészének vagy egyes – különösen képző- vagy iparművészeti alkotást képező – alkotórészének,
tartozékának, beépített berendezési tárgyának eredeti összefüggésrendszeréből történő
elmozdítására, áthelyezésére vagy részleges bontására,
ab)
egészének vagy több önálló rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének, továbbá belső
felületeinek, homlokzatának, nyílászáróinak vagy egyéb – különösen képző- vagy iparművészeti
alkotást képező – alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának megváltoztatását
eredményező felújítására,
ac)
anyagi
és
szerkezeti
tulajdonságokat
megváltoztató
korszerűsítésére
(különösen
az akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére, utólagos nedvesség vagy víz elleni
szigetelésére), továbbá az épületgépészeti és elektromos rendszert érintő átalakítására,
ad)
bővítésére
irányul,
b)
a védett műemléki érték felületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészét, tartozékát képező képzővagy iparművészeti alkotás, beépített berendezési tárgy
ba)
fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata vagy kutatása,
bb)
konzerválása, restaurálása,
c)
a védett történeti kertben és a védett műemléki érték telkén lévő védett parkban
ca)
a régészeti módszerekkel történő kutatás,
cb)
a meglévő kertépítészeti alkotóelemek megváltoztatását eredményező felújítás vagy átalakítás,
részleges bontás, új építmények elhelyezése,
cc)
a fás szárú növényzet eltávolítása, telepítése, áttelepítése,
d)
védett temetőben és védett történeti temetkezési helyen
da)
a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek és azokon elhelyezett
felíratok, díszítmények megváltoztatása,
db)
a megjelenést és látványt befolyásoló sírjelek, síremlékek, sírépítmények és egyéb építmények
elhelyezése,
e)
a műemlék homlokzatán az értékleltárba felvett elem megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló
ea)
szerelvény, tárgy vagy szerkezet elhelyezése, felszerelése, létesítése és cseréje,
eb)
eltakarás kialakítása – a 41. § (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kulturális célú
reklámok és az építési állványok kivételével,
f)
a műemlék telkén a műemlék megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló tevékenység esetén a
fa)
műemlékhez csatlakozó vagy szabadon álló új építmény építése, elhelyezése, továbbá
fb)
meglévő építmény külső átalakítása vagy bontása,
g)
műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon
ga)
a műemlék felé eső vagy közterületről a műemlékkel együtt megjelenő építmény homlokzatának
megváltoztatásával járó felújítása vagy átalakítása,
gb)
új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése,
gc)
meglévő építmény bontása,
h)
műemléki jelentőségű területen a védett műemléki érték megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló
ha)
meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának az építmény megjelenését érintő jelentős
megváltoztatással járó felújítása vagy átalakítása, a homlokzat 10%-ánál nagyobb mértékű
eltakarása a kulturális tartalmú reklámok és építési állványok kivételével,
hb)
új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése,
hc)
meglévő építmény bontása,
i)
műemlék történeti táj esetében a védett műemléki érték megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló,
legalább 6 m2 felületű reklám külterületi elhelyezése.
(2) Ha az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott tevékenység elvégzéséhez az értékleltár a nyilvántartásban nem
áll rendelkezésre, a 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott előzetes tájékoztatást kötelező megkérni.
(3) Az építésügyi hatóság engedélyéhez az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetek kivételével, vagy az építésügyi
tudomásulvételhez az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti esetek kivételével, továbbá a településképi véleményezési
vagy bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést
nem kell megtenni.
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22. Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek
49. §		
Műemlék esetén a 48. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában meghatározott, az értékleltárba felvett elemet
érintő tevékenységek vonatkozásában – kivéve, ha a tevékenység az építésügyi hatóság kulturális örökségvédelmi
szakkérdés vizsgálata, vagy más hatóság örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott engedélye alapján
végezhető – a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges, ha a tervezett tevékenység a védett műemléki érték
értékleltárba felvett elemét érinti vagy roncsolja, illetve megjelenésének megváltoztatását eredményezi vagy
érvényesülését befolyásolja.

23. A bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos
szabályok
50. §

(1) A végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdését és befejezését a hatóságnak be kell jelenteni.
(2) A bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a tulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult benyújtani.
(3) A bejelentést, a kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a 9. mellékletben meghatározott tartalommal.
(4) A tulajdonos vagy meghatalmazottja a végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdésére vagy annak
befejezésére vonatkozó bejelentésben kérheti, hogy a hatóság a tudomásulvétel tényének igazolását is foglalja
írásba.
(5) A hiányos bejelentés nem minősül a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő bejelentésnek.

51. §

(1) A 48. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában és d) pont da)–db) alpontjában meghatározott tevékenységek
tervezett megkezdésének bejelentéséhez vagy örökségvédelmi engedély iránti kérelméhez mellékelni kell
a)
a 9. melléklet II. rész A–D. pontjában meghatározott tartalmú dokumentációkat,
b)
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben előírt nyilatkozatot.
(2) A védett műemléki értéknél a 48. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti esetekben az építéstörténeti tudományos
dokumentációnak a roncsolásos kutatás dokumentációját is tartalmaznia kell, kivéve, ha
a)
a kutatandó építményrészt a kivitelezés előtt megbonthatatlan szerkezet, burkolat takarja, vagy a kutatandó
felület más okból hozzáférhetetlen a kivitelezés előtt, vagy
b)
a tulajdonos a kutatás elhalasztása mellett dönt és nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy a kutatást
a kivitelezést megelőzően – vagy a kivitelezés során – elvégezteti, továbbá a kutatás eredményei alapján
szükséges tervmódosítást megrendeli és arra vonatkozóan az örökségvédelmi engedély módosítására
irányuló kérelmet nyújt be, vagy ismételt bejelentést tesz.
(3) A 48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a védett műemléki érték roncsolásos kutatása vagy vizsgálata,
továbbá a 48. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint a védett történeti kert, a védett műemléki érték telkén lévő
védett park régészeti módszerekkel történő kutatása esetén a bejelentéshez vagy az egybefoglalt örökségvédelmi
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a)
a 9. melléklet II. rész A. és D–F. pontjában meghatározott tartalmú dokumentációkat,
b)
a 51. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben előírt nyilatkozatot.
(4) Ha a kutatás eredményei a tervezett tevékenység, illetve alkalmazandó műszaki megoldás módosítását
teszik szükségessé, a módosítás kezdeményezéséhez a kutatási dokumentációt, ennek hiányában a kutatás
eredményeinek összefoglalását mellékelni kell.
(5) A 48. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint a védett műemléki érték konzerválásának vagy restaurálásának
bejelentéséhez mellékelni kell a 9. melléklet II. rész D., G., H. pontja szerinti dokumentációkat.
(6) A 48. § (1) bekezdés c) pont cb)–cc) alpontja szerint a védett műemléki érték telkén lévő védett parkban, a védett
történeti kertben tervezett tevékenység bejelentése esetében a tevékenységgel érintett terület vonatkozásában
mellékelni kell a 9. melléklet II. rész A., C., E. pontjában meghatározott dokumentációkat.
(7) A 48. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a kerttörténeti tudományos dokumentációnak
az előzetesen elvégzett régészeti módszerekkel történő kutatás dokumentációját is tartalmaznia kell.
(8) A 48. § (1) bekezdés e)–i) pontjában meghatározott tevékenységek tervezett megkezdésének bejelentéséhez
mellékelni kell a 9. melléklet II. rész A–C. pontjában meghatározott tartalmú dokumentációkat.
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(1) A hatóság tudomásulvétele vagy örökségvédelmi engedélye alapján végzett tevékenységről annak befejezését
követően
a)
tizenöt napon belül, ha a megvalósult állapot a hatóság által tudomásul vett vagy engedélyezett tervtől eltér,
a 9. melléklet II. rész A. pontja szerint a beavatkozást követő állapotdokumentációt, vagy
b)
kilencven napon belül a 9. melléklet II. rész G. pontja szerinti kutatási dokumentációt, vagy
c)
hatvan napon belül a 9. melléklet II. rész I. pontja szerinti restaurálási dokumentációt
kell a hatóság számára benyújtani.
(2) A tevékenység befejezésére irányuló bejelentést legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott időpontban kell
megtenni.

24. A hatóság védett műemléki értékkel kapcsolatos feladatai és eljárásainak közös szabályai
53. §

(1) A hatóság
a)
a védett műemléki értéket érintően a bejelentést jogszerű hallgatással tudomásul veheti, vagy
jogszabálysértés esetén a tudomásulvételt megtagadja, és a tervezett tevékenység elvégzését vagy
a kialakult szabálytalan állapot fennmaradását hivatalból megtiltja,
b)
műemlék esetében dönt az örökségvédelmi engedély kiadásáról, módosításáról vagy hatályának legfeljebb
két évvel való meghosszabbításáról.
(2) Örökségvédelmi eljárásban, illetve a bejelentést követően a hatóság
a)
védett műemléki értéken tervezett tevékenység esetén:
aa)
a méltó használat,
ab)
a hasznosításból, használatból eredő veszélyeztetés,
ac)
a fizikai valójában történő megőrzés,
ad)
az építészeti minőség és illeszkedés,
ae)
a hagyományos anyaghasználat, továbbá
af )
a szakszerűség,
b)
műemléken tervezett tevékenység esetén az a) pontban meghatározottakon túl
ba)
a gazdaságos fenntarthatóság,
bb)
az érték hiteles és meghatározó módon történő megjelenése
szempontjának érvényesülését mérlegeli.

54. §

(1) A hatóság a bejelentés vagy az örökségvédelmi engedély iránti kérelem alapján megvizsgálja, hogy
a)
a tervezett vagy megvalósult tevékenységgel érintett műemléki érték védettségére és azonosítására
vonatkozó adatok megegyeznek-e a közhiteles nyilvántartás adataival,
b)
rendelkezésre áll-e a védett műemléki értékre vonatkozó értékleltár, illetve építéstörténeti tudományos
dokumentáció,
c)
a tervezett vagy megvalósult tevékenység
ca)
érint-e az értékleltárba felvett értéket, azt roncsolja-e, műemlék esetén annak érvényesülését
befolyásolja-e,
cb)
megfelel-e a Kötv.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott követelményeknek, továbbá
cc)
műemlék esetén megfelel-e a védetté nyilvánítás céljának,
d)
a benyújtott dokumentáció megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek,
e)
az érintett műemléki érték
ea)
a régészeti örökség elemeként, vagy
eb)
tartozéka, alkotórésze révén a kulturális javak körében
is védett-e.
(2) A hatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha az azonosítás vonatkozásában a valóságtól eltérő adatot
talál, azt haladéktalanul egyezteti a nyilvántartást vezető hatósággal.
(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti esetben az értékleltárat, az építéstörténeti tudományos dokumentációt,
a beavatkozást követő állapotdokumentációt, a kutatási dokumentációt és a restaurálási dokumentációt a hatóság
a dokumentáció benyújtását követő tizenöt napon belül elektronikus formában megküldve, a nyilvántartást vezető
hatóság útján az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) feltölti, amennyiben az ott nem
található meg.
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(4) Az (1) bekezdés e) pont eb) alpontja esetében, amennyiben a műemléki érték tartozéka, alkotórésze a kulturális
javak körében is védelem alatt áll, a hatóság a tervezett vagy megvalósult tevékenységről az eljárás megindításáról
szóló értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja a kulturális javak hatóságát.

25. Bejelentés és tudomásulvétel védett műemléki érték esetén
55. §

(1) A hatóság a bejelentést – az ÉTDR-ben való érkeztetését követő első munkanaptól számított tíz napon belül –
jogszerű hallgatással – a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – tudomásul veszi és a tudomásulvétel
tényét hatósági bizonyítvánnyal igazolja, ha a tulajdonos vagy meghatalmazottja a bejelentésben kéri
a tevékenység tudomásulvételének írásba foglalását.
(2) Ha a tervezett tevékenység csak kikötésekkel vehető tudomásul, a hatóság a tudomásulvételt végzésbe foglalja.
(3) A bejelentésköteles tevékenység a bejelentés beérkezését követő tizenötödik naptól végezhető, ha azt a hatóság
nem tiltja meg. A hatóság által tudomásul vett tevékenységet a bejelentés beérkezését követő tizenötödik naptól
számított egy éven belül lehet megkezdeni. Ha a bejelentésben megjelölt tevékenységet a bejelentéstől számított
egy éven belül nem kezdik el, a bejelentést az e rendeletben meghatározottak szerint meg kell ismételni.
(4) A hatóság a végezni kívánt tevékenységet – a bejelentés beérkezésétől számított tíz napon belül hozott –
határozattal megtiltja, ha a tervezett tevékenység
a)
szakszerűtlen, vagy
b)
az érintett védett műemléki érték
ba)
épségének vagy jelentőségének veszélyeztetésével jár,
bb)
jellegét sértő módon megváltoztatja,
bc)
helyreállíthatatlan sérülésével fenyeget, vagy
bd)
méltó használatát nem szolgálja, illetve
c)
műemlék esetén annak érvényesülését és megjelenését gátolja,
d)
műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, műemlék történeti táj esetén a jogszabályban
meghatározott követelményeket nem teljesíti, vagy
e)
jellege vagy célja a bejelentés tartalmából nem ítélhető meg.
(5) Ha a bejelentés nem felel meg az e jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, vagy az eljárási
illetéket nem fizették meg és a tulajdonos nem részesült költségmentességben, a bejelentés vagy a melléklete
hiányainak megjelölése mellett a hatóság öt napon belül tájékoztatja arról, hogy a bejelentés nem megfelelő
és figyelmezteti a tulajdonost vagy meghatalmazottját a tevékenység bejelentés, illetve tudomásulvétel nélküli
elvégzésének jogkövetkezményeire.

26. Az örökségvédelmi engedélyezési eljárás műemlék esetén
56. §

(1) A hatóság az örökségvédelmi engedélyezési eljárásban a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának
keretében a tervezett tevékenység helyszíne, annak környezete ismeretében, e rendeletben meghatározott
szempontok szerint vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeit különösen, hogy
a)
az építéstörténeti tudományos dokumentáció vagy a kerttörténeti tudományos dokumentáció, valamint
az értékleltár megfelelően dokumentálja-e vagy rögzíti-e a védett műemléki értékeket,
b)
a meglévő állapotot rögzítő dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e,
c)
a tervezett tevékenységgel érintett műemlék megőrzésének és érvényesülésének feltételei adottak-e,
d)
az érintett műemléken a tervezett tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e.
(2) A hatóság
a)
az érintett helyszínről, annak környezetéről fényképfelvételt készít,
b)
a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv által nyújtott műemléki szakértői szolgáltatást vehet
igénybe, ha ennek feltétele fennáll.
(3) Az örökségvédelmi engedélyben
a)
kivitelezés közben végzendő kutatást kell előírni, ha az eljárást megelőzően végzett kutatás nem terjedhetett
ki minden kutatandó felületre,
b)
kiviteli tervek és részletrajzok készítését és bemutatását kell előírni, ha a kérelem és mellékletei azok léptéke
miatt nem tartalmazhatják minden műszaki megoldás olyan mértékű meghatározását, amely alapján
a műemléki értékre gyakorolt hatás egyértelműen megállapítható,
c)
tervezői művezetést kell előírni, ha a kivitelezés során eldöntendő műszaki kérdések merülnek fel,
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d)

mintafelület, mintadarab készítését kell előírni, ha a tervezett tevékenység olyan vizuális változást
eredményez, amely a kérelem és mellékletei alapján nem állapítható meg,
e)
régész vagy restaurátor közreműködése írható elő, ha a tervezett tevékenység a régészeti örökség vagy
a kulturális javak védett elemeinek megváltoztatását eredményezheti.
(4) A hatóság – életveszély elhárításának szakvéleménnyel alátámasztott esetét kivéve – a kérelmet elutasítja, ha
a tervezett tevékenység
a)
a benyújtott terv alapján ellentétes az érintett védett műemléki értékre vonatkozó építéstörténeti
tudományos dokumentációval vagy a kerttörténeti tudományos dokumentációval, valamint az értékleltárral,
b)
szakszerűtlen, vagy
c)
az érintett védett műemléki érték
ca)
épségét vagy jelentőségét veszélyezteti,
cb)
jellegét sértő módon megváltoztatja,
cc)
helyreállíthatatlan sérülését vagy pusztulását eredményezi,
cd)
méltó használatát nem szolgálja, vagy
ce)
érvényesülését és megjelenését gátolja.
(5) Az örökségvédelmi engedély a határozat végrehajthatóvá válásától számított egy év után hatályát veszti, kivéve
a (2)–(4) bekezdés szerinti esetet, valamint ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és két éven belül
a munkák befejezését bejelentették.
57. §

(1) A hatóság az örökségvédelmi engedély módosítására vagy meghosszabbítására irányuló kérelem esetén
a tevékenység helyszínén vizsgálja, hogy a tervezett tevékenységet megkezdték-e, jogszerűen és szakszerűen
végzik-e és annak készültsége milyen mértékű.
(2) A hatóság az örökségvédelmi engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre a (3) bekezdésben foglalt feltételek
mellett egyszer legfeljebb két évvel meghosszabbíthatja.
(3) A hatóság az örökségvédelmi engedély hatályát annak lejárta előtt akkor hosszabbítja meg, ha
a)
az engedélyezett tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok változása
az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények
az örökségvédelmi engedély meghosszabbításának feltételeként előírva teljesíthetők, vagy
b)
a tervezett tevékenység érdemben nem változott meg, vagy annak megváltozása a hatályos jogszabályi
követelményeknek megfelel, illetve kikötések előírásával megfeleltethető.

27. Az összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás
58. §

(1) A hatóságtól összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető
a)
a műemlék 48. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozó követelmények,
b)
a műemlék megjelenésével, védett értékei érvényesülésével kapcsolatos speciális követelmények
előzetes tisztázása érdekében.
(2) Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi
örökségvédelmi keretengedélyezési és örökségvédelmi engedélyezési szakaszból áll.
(3) Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik. Az eljárás
megindításakor az e rendeletben meghatározott mellékletet az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakasz
megindításához szükséges kérelem tartalmától függően és elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani.
(4) Az összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához a Műemléki Tanácsadó
Testület a tervezett tevékenységre vonatkozó előzetes szakértői véleménye kérhető.
(5) A hatóság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési
szakaszában – tizenöt napos határidő kitűzésével – kikérheti a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét.
(6) A Műemléki Tanácsadó Testületet a szakértői véleménye mindaddig köti, amíg a kérelemben meghatározott
tevékenység érdemben nem változik meg.
(7) A hatóság döntéséhez döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő.
(8) A hatóság az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszban a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon
belül
a)
határozatot hoz a kérelem elutasításáról, vagy
b)
végzés formájában elvi örökségvédelmi keretengedélyt ad, amely csak az örökségvédelmi engedély
megadásáról szóló határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat során
támadható.
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(9) Ha a hatóság az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszban a bizonyítékok értékelése alapján
a (4)–(5) bekezdésben meghatározott szakértői véleményben foglaltaktól eltérően dönt, azt külön indokolnia kell.
(10) A hatóságot az elvi keretengedélyében foglaltak mindaddig kötik, amíg a kérelemben meghatározott tevékenység
érdemben nem változik meg.
(11) Az elvi örökségvédelmi keretengedély a tervezett tevékenység végzésére nem jogosít.

28. Az örökségvédelmi eljárásokra vonatkozó mentességi feltételek
59. §

(1) Ha a védett műemléki értéket érintő tervezett tevékenység a 41. § (4) bekezdés szerinti jókarbantartásra irányul,
a bejelentésre vagy örökségvédelmi engedélyre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(2) A 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott előzetes tájékoztatás keretében a hatóság nyilatkozhat arról,
hogy a bejelentésre, valamint az örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat nem
kell alkalmazni, ha a 48. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetén a hatóság megítélése szerint vagy
az értékleltár alapján egyértelműen eldönthető, hogy a tervezett tevékenység a védett műemléki értéket
a)

nem roncsolja vagy nem érinti, és

b)

műemlék vagy műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet esetén annak megjelenését,
érvényesülését nem befolyásolja.

(3) A bejelentési kötelezettség és az örökségvédelmi engedélykérelem benyújtása alóli mentesség a tulajdonost vagy
meghatalmazottját nem mentesíti a tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges más hatósági engedélyek,
nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

29. A külön jogszabályban meghatározott adó- és illetékkedvezményekkel kapcsolatos igazolás
védett műemléki érték esetén
60. §

(1) A védett műemléki értéknek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben meghatározott felújítása vagy
karbantartása jogszerűségének és szakszerűségének igazolására az illetékes hatóság a jogosult kérelmére hatósági
bizonyítványt ad ki.
(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott kérelem beérkezésétől számított három napon belül helyszíni szemlét
tart, amelynek során a 11. melléklet szerinti állapotfelvételi adatlapot vesz fel vagy az I. kategóriába sorolt műemlék
esetén ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti szervizkönyvet.
(3) A műemlék örökségvédelmi engedélyéhez kötött felújítása esetén a hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele,
hogy a hatóság a műemléken végzett tevékenységek megkezdése előtti, illetve befejezése utáni állapot rögzítése
céljából helyszíni szemlélt tartson.
(4) A védett műemléki értéket érintően a hatóság tudomásulvételéhez kötött vagy szabadon végezhető tevékenység
esetén a hatósági bizonyítványt a hatóság a végzett tevékenységek megkezdése előtti, illetve befejezése utáni valós
műszaki állapot összevetésével, különösen a szervizkönyv tartalmának vizsgálata alapján adja meg.
(5) A hatósági bizonyítvány tartalmazza a jogosult által bemutatott, a védett műemléki értéket érintő tevékenység
költségét alátámasztó, az adott adóévre vonatkozó számviteli bizonylat szerinti összeget.
(6) A hatóság a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben meghatározott eseten túlmenően a hatósági
bizonyítvány kiadását megtagadja, ha
a)

a védett műemléki értéket érintő tevékenység nem felel meg a jogszabályban meghatározott
követelményeknek,

b)

a hatóság a rendelkezésre álló adatokból azt állapítja meg, hogy a védett műemléki értéket érintően
tényleges tevékenységet nem végeztek, vagy

c)

az elvégzett tevékenységek nincsenek arányban a bemutatott számviteli bizonylat által igazolt összeggel.

(7) A műemlék esetén a megfizetett visszterhes vagyonátruházási és öröklési illeték visszatérítéséhez szükséges tények
igazolása céljából az illetékes hatóság a jogosult kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki.

808

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

30. A hatóság örökségvédelmi felügyeleti feladatai és a védett műemléki érték ellenőrzésének
szabályai
61. §

(1) A hatóságnak hivatalból öt évenként legalább egy alkalommal a helyszínen kell ellenőriznie az illetékességi
területén található védett műemléki érték fenntartását.
(2) A hatóság az (1) bekezdésében meghatározott tevékenysége során
a)
az I. kategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, a műemlék műemlékvédelmi szempontú
szakértői felülvizsgálatát,
b)
nyilvántartott műemléki érték és a II. kategóriába sorolt műemlék esetén a 11. melléklet szerinti
állapotfelvételi adatlapot tölt ki,
c)
a védett műemléki érték megőrzését elősegítő javaslatokat fogalmaz meg.
(3) Az ellenőrzést követően a hatóság kezdeményezheti a műemlékek Kötv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti kategóriába
sorolásának módosítását. A Kötv. 35. § (1) bekezdése szerinti esetekben kezdeményezi a nyilvántartott műemléki
érték nyilvántartásból történő törlését vagy a műemléki védettség megszüntetését.
(4) Az állapotfelvételi adatlapot a hatóság az ellenőrzés befejezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus
formában megküldve, a nyilvántartást vezető hatóság útján az OÉNY-be feltölti.

62. §

(1) A hatóság az e rendeletben foglaltak szerint
a)
a bejelentéshez kötött tevékenységek megvalósítása során a bejelentést követő egy éven belül legalább egy
alkalommal,
b)
az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek megvalósítása során az a) pontban meghatározott
alkalmon túl – az elvi keretengedély kivételével – az engedély hatályának lejárta előtt legalább harminc
nappal,
c)
szakértő bevonásával a restaurálás elvégzése során a feltárás eredményeinek és a konzerváló kezelés
ismertetése, kiértékelése céljából, valamint a restaurálás befejezésekor
köteles a tevékenység helyszínén ellenőrzést tartani.
(2) A hatóság az ellenőrzés során a helyszínről, annak környezetéről fényképfelvételt készít.
(3) A hatóság az (1) bekezdésében meghatározott tevékenysége során
a)
amennyiben a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság erre felhívja, ellenőrzi, hogy a kivitelezési
tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő végzi-e a megvalósítást,
b)
ellenőrzi, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása a hatósághoz benyújtott terv és dokumentáció
alapján, az e rendeletben meghatározott követelmények és a biztonsági előírások betartásával történik-e,
valamint
c)
ellenőrzi, hogy a megvalósítást, kivitelezést dokumentáló kutatási vagy restaurálási napló rendelkezésre áll-e,
és ebben a szükséges bejegyzéseket az arra kötelezettek megtették-e.
(4) A fényképfelvételt a hatóság az ellenőrzés befejezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus formában
megküldve, a nyilvántartást vezető hatóság útján az OÉNY-be feltölti.

63. §

(1) A hatóság, ha az ellenőrzés során
a)
jogszabályban előírt követelmények teljesülésének olyan hiányát állapítja meg, amely a jogellenes
magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, felhívja a tulajdonos
figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére,
b)
tevékenységgel kapcsolatban – ha az szakszerűtlen, nem felel meg a Kötv.-ben és az e rendeletben
meghatározott követelményeknek és szempontoknak – a tevékenység végzésének folytatását megtiltja, és
felügyeleti intézkedést tesz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a szabálytalan tevékenységet nem a tulajdonos végezteti, akkor a tevékenység
végzőjét kell figyelmeztetni és kötelezni a szabálytalan állapot megszüntetésére.
(3) A hatóság ellenőrzi az 54. § (3) bekezdésben foglaltak teljesítését, és a teljesítés elmulasztása esetén haladéktalanul
intézkedik a mulasztás pótlása iránt.
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31. Az örökségvédelmi felügyeleti intézkedés szabályai védett műemléki érték esetén
64. §

(1) Ha a hatóság a tevékenység végzésének folytatását a 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján megtiltotta, a helyszínen
felvett jegyzőkönyv megállapításai és fényképfelvételek alapján az ellenőrzés napjától számított nyolc napon
belül, azonnal végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. A szabálytalan állapot
megszüntetésére a hatóság a döntés kézbesítésétől számított legfeljebb hat hónapos határidőt adhat, mely
határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható.
(2) A tervezett tevékenység megvalósítását tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határozatban foglaltak végrehajtásának teljesítését a hatóság ellenőrzi.
(4) Az e rendeletben meghatározott követelmények súlyos megsértésének, szabálytalan állapotnak minősül
a)

b)

a védett műemléki érték megőrzésére vonatkozóan, ha annak
aa)

épsége vagy jelentősége a tevékenység megvalósítása során veszélyeztetetté válik,

ab)

jellege sértő módon megváltozik,

ac)

helyreállíthatatlan sérülése vagy pusztulása következik be, vagy

a tervezett tevékenység szakszerűségére vonatkozóan, ha a megvalósítást
ba)

a kutatási vagy a restaurálási napló megnyitása, vagy

bb)

a terv vagy megelőző diagnosztikai vizsgálatok, vagy

bc)

az értékleltár figyelembevétele

nélkül végzik.
(5) A hatóság a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenti, ha a (4) bekezdés a) pontja
aa) alpontjában meghatározott veszélyeztetettség fennáll, és
a)

a szakértő vagy szakértő szervezet által készített terv vagy dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma
valótlan, vagy

b)

a szakértőre vonatkozó összeférhetetlenséget vagy jogosulatlan tevékenységet észlel.

32. A helyreállítási kötelezés védett műemléki érték esetén
65. §

(1) A hatóság műemlékvédelmi érdekből a sérült védett műemléki érték haladéktalan helyreállítását írhatja elő.
(2) A műemlék zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl elrendelheti:
a)

a nem illeszkedő szerkezetek, burkolatok, díszítmények vagy beépített berendezési tárgyak, felszerelések
eltávolítását vagy átalakítását,

b)

a szabályossá tételi kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén az örökségvédelmi
engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az engedélytől, illetve a tudomásulvételtől eltérően a szabálytalanul
megvalósított beavatkozás bontását, vagy átalakítás esetén az eredeti állapotnak a kötelezett költségén
történő helyreállítását,

c)

olyan munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota
meghatározott elemeinek helyreállítására és bemutatására irányulnak.

(3) Műemléki környezetben a műemlék, a műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget
megalapozó érték zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
elrendelheti a nem illeszkedő építmények, műtárgyak eltávolítását vagy átalakítását.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését a hatóság ellenőrzi.
(5) A kötelezettséget úgy kell elrendelni, hogy teljesítése a kötelezett méltánylást érdemlő életviszonyaiban zavart ne
okozzon.

33. Az örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvétel a védett műemléki értéket érintő beavatkozások
esetén
66. §

(1) A védett műemléki érték szabályos vagy szabályossá tett állapotát a hatóság jogszerű hallgatással tudomásul veszi.
(2) Az örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvétel során, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak
– a (3) bekezdés kivételével – a hatóság a tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását
feltételekhez kötheti. A 9. melléklet II. rész A. pontja szerinti állapotdokumentáció elkészítése feltételként szabható.
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(3) A megvalósult beavatkozások fennmaradása nem vehető tudomásul, ha a szabálytalanul megvalósított beavatkozás
eredményeként
a)
a nyilvántartott műemléki érték esetén az egymást követő egyes beavatkozások összeadódó hatása miatt
az érintett védett érték
aa)
anyagában helyreállíthatatlanul megsérült vagy elpusztult,
ab)
épsége veszélyeztetetté vált,
ac)
a védett érték jellegét, történelmi és eszmei jelentőségét, ezek eredetiségét, hitelességét,
integritását veszélyeztető és sértő állapot jött létre,
ad)
a méltó használat nem biztosítható, vagy
b)
műemlék esetén – az a) pontban felsoroltakon túlmenően – olyan állapot jön létre, amely a
ba)
védett érték érvényesülését és megjelenését sérti vagy érvényesülését gátolja,
bb)
fenntartható használatot ellehetetleníti,
c)
műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget megalapozó értéket veszélyeztető
és sértő, valamint az érték, műemléki környezetben a műemlék zavartalan érvényesülését gátló állapot jött
létre.
(4) Ha a védett műemléki érték szabálytalan állapota helyreállítással nem orvosolható, a hatóság – a (3) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével – a helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül a védett műemléki értéket
érintő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött, de a hatósághoz benyújtott bejelentés vagy
engedélykérelem mellékleteitől eltérően végzett tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását
jogszerű hallgatással tudomásul veszi, és örökségvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik.

IV. FEJEZET
A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉS A MŰEMLÉKI ÉRTÉK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK
34. Az egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás szabályai
67. §

(1) Egybefoglalt örökségvédelmi engedély kérhető a régészeti örökség, valamint a műemlék kutatását és megőrzését
együttesen érintő alábbi esetekben:
a)
régészeti feltárás és védett műemléki érték roncsolásos kutatása,
b)
a régészeti lelőhelyen elterülő védett történeti kert vagy műemlék telkén elhelyezkedő védett park
földmunkával járó kutatása,
c)
védett történeti kertben, illetve műemlék telkén elhelyezkedő védett parkban tervezett régészeti feltárás,
vagy
d)
a műemlékké nyilvánított régészeti emlék állagmegóvási, konzerválási munkálatai.
(2) Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás hivatalból vagy kérelemre folytatható le, ha a régészeti
örökségre valamint a műemlékre vonatkozó engedélykérelmet az egyes eljárásoknál előírtak szerint nyújtják be.
(3) Az egybefoglalt döntéseket tartalmazó határozat rendelkező részét és indokolását az egyes eljárásokra vonatkozó
döntésenként önállóan kell megszövegezni. Az egybefoglalás az egyes döntések meghozatalára vonatkozó
határidőket nem érinti.

35. Az örökségvédelmi hatástanulmány
68. §

(1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt
a)
a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban:
települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 12. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)–c) pontja
alapján,
b)
a 71. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak
döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányként a 13. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés
d) pontja alapján
kell elkészíttetni.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során
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a)
b)

a településfejlesztési koncepcióhoz a 12. melléklet 1. pont a) és c) alpontja szerinti tartalmat teljeskörűen,
a helyi építési szabályzat kidolgozásához – ha az nem áll rendelkezésre –, a 12. melléklet 1. pont
a)–c) alpontjaiban meghatározott vizsgálatot, továbbá az 1. pont d) alpontjában meghatározott értékleltárt,
valamint a 2. pont szerinti hatáselemzést a településrendezési eszköz meghatározásához szükséges
részletezettséggel;
c)
településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. pont d) alpontjában
meghatározott értékleltárt teljeskörűen;
d)
a 37. § (3) bekezdésben és a 63. § (4) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetekben
da)
régészeti örökség felmérése esetén a 13. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket,
db)
műemléki érték felmérése esetén a 13. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket,
továbbá a 13. melléklet 4. pontjában meghatározott értékleltárt és a 13. melléklet 5. pontjában
meghatározott értékvédelmi tervet teljeskörűen
a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.
(3) Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 12. és 13. mellékletben meghatározott
tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.
(4) Az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze a 12. és 13. mellékletben meghatározott
tartalmi elemek közül a műemlékvédelem tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.
69. §

(1) A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy
a településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult:
a)
az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti
örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint
régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,
b)
a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédelmi szerv, amely
az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas
nap alatt végzi el,
c)
az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában – kivéve
a (3) bekezdésben foglaltakat – a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása
szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául
szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal bír.
(3) A településképi rendelet alátámasztásául szolgáló települési értékleltárt az önkormányzati főépítész is elkészítheti.

36. A kulturális örökség védetté nyilvánított ingatlanelemeinek vagyonátruházása
70. §		
A kulturális örökség védetté nyilvánított ingatlanelemeihez kapcsolódó vagyoni jogokról történő rendelkezés során
a miniszter
a)
a Kötv. 44. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott jóváhagyást vagy hozzájáruló jognyilatkozatot a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül,
b)
a Kötv. 86. § (1) bekezdés szerint az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatot a kérelem beérkezésétől
számított huszonegy napon belül
adja meg.

V. FEJEZET
AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKHATÓSÁG ELJÁRÁSA ÉS AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATÁNAK
SZABÁLYAI
37. A hatóság szakhatósági eljárása és a szakkérdés vizsgálata
71. §

(1) A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti
lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet,
a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet
érintő ügyben a 72. §-ban, valamint a 73. §-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett
tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.
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(2) Ha a hatóság szakhatósági hatáskörében vagy szakkérdés vizsgálata során a nyilvántartott régészeti lelőhelyet,
a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki
jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben
az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely
a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.
(3) A világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásban vagy az örökségvédelmi
szakkérdés vizsgálata során a hatóság – legalább ötnapos határidő kitűzésével – kikéri a miniszter véleményét,
állásfoglalását ennek figyelembevételével adja meg.
(4) A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság döntéselőkészítő
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása
érdekében
a)

a bányászati kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és módosítása, védőpillér
kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése,

b)

előzetes környezeti hatásvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat, valamint

c)

újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földügyi igazgatási eljárás esetén, ha
előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.

38. Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás és szakkérdés vizsgálata régészeti lelőhely, régészeti
védőövezet esetén
72. §

(1) A régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a hatóság
vizsgálja:
a)

a nyilvántartott régészeti lelőhely, lelőhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedését
az érintett ingatlan vagy ingatlanok területén,

b)

a nyilvántartott régészeti lelőhely jellegét, ezen belül:
ba)

történeti jelentőségét,

bb)

védettségi fokozatát,

bc)

tájban való elhelyezkedését, tájképi megjelenését,

bd)

állapotát, bolygatottságának mértékét,

be)

régészeti jelenségek jellegét, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek meglétét,

bf )

a nyilvántartott régészeti lelőhelyen belül a régészeti jelenségek elhelyezkedésének sűrűségét,
fedettségét, intenzitását, rétegzettségét,

bg)
c)

d)

kutatottságát, feltártságát,

a tervezett beavatkozás jellegét és mértékét, ezek hatását a régészeti örökség elemeire, különösen:
ca)

nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védősávját is,

cb)

sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,

cc)

pinceszinti vagy földfelszín alatti beépítés,

cd)

elfedés esetében,

a régészeti lelőhely elkerülése lehetőségét.

(2) A telekalakítási ügyben szakkérdést vizsgáló hatóság a telekalakítás engedélyezéséhez történő hozzájárulást
megtagadhatja, ha a tervezett telekfelosztás következtében az egy telken fekvő régészeti emlék több telekre
kerülne, és az veszélyezteti a régészeti emlék védelmét.
(3) A telekalakítási eljárás a védettség hatályát nem érinti, a telekalakítással érintett telek régészeti védelme
a telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik, kivéve, ha a hatóság a szakkérdés vizsgálata során másként
rendelkezik.
(4) A védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban vagy
örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a hatóság az e §-ban, valamint a 73. §-ban meghatározott
szempontokon túl tekintetbe veszi, hogy a tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás céljával,
ezen belül biztosítható-e – a fenntartható használat elvét is figyelembe véve – a lelőhely hosszú távú megőrzése,
valamint jövőbeni kutathatósága.
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(5) A régészeti védőövezetet érintő szakhatósági eljárásokban vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során
a hatóság az e §-ban, valamint a 73. §-ban meghatározott szempontokon túl tekintetbe veszi a tervezett
beavatkozás hatását a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre – összhangban a védetté nyilvánítás céljával –,
különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem veszélyezteti-e a védetté
nyilvánított lelőhely
a)
tájképi megjelenését,
b)
megközelíthetőségét,
c)
fenntartható használatát, hosszú távú megőrzésének lehetőségét,
d)
esetleges bemutathatóságát, vagy
e)
rövid és hosszú távú kutathatóságát.
(6) A hatóság szakhatósági állásfoglalása során vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az 5. §
(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően rendelkezhet, ha a földmunkával járó beruházás
a)
örökségvédelmi vagy természetvédelmi célból, vagy
b)
belterületen
valósul meg, vagy más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására irányul.
(7) A hatóság előzetes nyilatkozatot ad ki védetté nyilvánított régészeti lelőhely kisajátításához jogszabályban
meghatározott esetekben.

39. Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás és szakkérdés vizsgálatának szabályai a védett műemléki
érték esetén
73. §

(1) A szakhatóságként közreműködő vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a tervezett tevékenység
engedélyezéséhez történő hozzájárulást megtagadja, ha az eljárás során megállapítható, hogy a Kötv.-ben és
az e rendeletben meghatározott követelmények nem teljesülnek.
(2) A műemléki környezetet vagy a műemléki jelentőségű területet érintő szakhatósági eljárásokban vagy
örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a hatóság a műemlék érvényesülése, illetve a terület védetté
nyilvánításának alapjául szolgáló értékek megőrzése és hangsúlyos érvényesülése érdekében vizsgálja, hogy
a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelménynek.
(3) A történeti tájat, világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásokban vagy
örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a hatóság vizsgálja
a)
a történeti tájon azon jellemzők fennmaradásának és érvényesülésének biztosítását, amelyek a védetté
nyilvánítás céljaként meghatározásra kerültek,
b)
a világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen az érintett világörökségi helyszín kiemelkedő
egyetemes értéke fennmaradásának és érvényesülésének biztosítását,
c)
a tervezett tevékenység, különösen a tájhasználat megváltozása következtében potenciális hatásviselővé
váló, a védett műemléki értéket megtestesítő környezeti elem vagy rendszer érintettségét, illetve
a környezetveszélyeztetés előfordulásának valószínűségét és mértékét.
(4) Műemlék ingatlanán, műemléki jelentőségű területen telekalakítás akkor engedélyezhető, ha azzal a védett érték
nem sérül.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni telekalakítás során, ha
a)
a műemlék ingatlant érintően a tervezett telekalakítás következtében az egy telken fekvő védett érték,
a telekalakítást követően több telekre kerülne,
b)
a műemléki jelentőségű területet érintően a tervezett telekalakítás, telekhatár-rendezés nem veszi
figyelembe a történeti településszerkezetet, a telekosztási struktúrát, a telekméretet és telekformát,
a megközelítési lehetőséget, a történeti utcavonalat.
(6) A telekalakítás a védettség hatályát nem érinti, a telekalakítással érintett telek általános vagy a műemlékké
nyilvánítással keletkező védelme a telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik.

74. §

(1) A műemléki környezetet, műemléki jelentőségű területet, történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy
világörökségi területet érintő összevont építésügyi engedélyezés elvi keretengedélyezési szakaszára vonatkozó
örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során szakhatósági eljárásában a hatóság – határidő kitűzésével – kikérheti
a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét.
(2) A Műemléki Tanácsadó Testületet a szakértői véleménye mindaddig köti, amíg a kérelemben meghatározott
tevékenység érdemben nem változik meg.

814

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

VI. FEJEZET
A HATÓSÁG ÖRÖKSÉGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS NEM HATÓSÁGI FELADATAI
40. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai vélemény örökségvédelmi szempontjai
75. §

(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében kialakított szakmai vélemény során figyelemmel
kell lenni a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető
követelményére.
(2) A szakmai véleményezés során a 42. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szempontokat kell
különösen érvényesíteni:
a)
a műemléki környezet, a műemléki jelentőségű terület, a történeti táj, világörökségi helyszín vagy
világörökségi és világörökségi várományos helyszín vagy terület egyedi, a b)–e) pontok szerinti
örökségvédelmi szempontok érvényesítését biztosító a beépítésre szánt területek esetében építési övezeti és
a beépítésre nem szánt területek esetében övezeti előírások, továbbá egyéb rendelkezések megléte,
b)
a település (településrész) történelmileg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési módja, jellemző beépítési
magassága, hagyományos jellege,
c)
a közlekedéshálózat szabályozásának a történeti településrész méreteihez és szerkezeti adottságaihoz
alkalmazkodó megoldása,
d)
az önkormányzati településképi rendelet hatálybalépéséig
da)
az új építményeknek és építészeti elemeknek, illetve műszaki berendezéseknek a történelmi
településkép, hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz illő összhangja,
db)
a terület, a táj hagyományos jellegét torzító és túlterhelő, a természeti vagy épített környezetet
veszélyeztető hatások elhárításának szabályozási lehetősége,
e)
az önkormányzati településképi rendelet hatálybalépését követően az azzal való összhang.
(3) A hatóság a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai véleményhez kikérheti
a)
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védőövezetét érintő esetben az Ásatási
Bizottság,
b)
országos védelem alatt álló műemléket, műemléki környezetet, műemléki jelentőségű területet, történeti
tájat érintő esetben a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét.

41. A hatóság nem hatósági örökségvédelmi feladatainak ellátása
76. §

(1) A hatóság nem hatósági örökségvédelmi feladatai:
a)
a védett műemléki érték fenntartható, integrált szemléletű, a védelmet és fejlesztést összehangoló
megőrzésének – hatósági szolgáltatás keretében történő – elősegítése,
b)
az örökségvédelem érdekeit érintő helyi szintű szakmai és társadalmi együttműködés elősegítése.
(2) A hatóság örökségvédelmi szolgáltatás keretében
a)
a jogszabályban meghatározott módon, a műemléki érték nyilvántartásba vétele során – a nyilvántartást
vezető hatóság megkeresésére –
aa)
vizsgálja és véleményezi a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezéseket,
ab)
értékvizsgálatot folytathat le, értékvizsgálati dokumentációt készíttethet az állományában lévő
szakértői jogosultsággal rendelkező állami tisztviselővel,
b)
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott céllal – a nyilvántartást vezető hatósággal együttműködve –
segíti a tulajdonosokat az alábbiak tekintetében:
ba)
a védett műemléki értéket érintő jókarbantartási kötelezettségük teljesítése,
bb)
a nyilvántartott régészeti lelőhely fenntartására és a műemlék helyreállítására, különösen annak
előkészítésére, kutatására, restaurálására fordítható pályázati lehetőségek megismerése,
bc)
a műemlékvédelmi követelményekre, szempontokra, eljárási szabályokra vonatkozó, valamint
– a 62. § (1) bekezdés b) pont szerinti ellenőrzést követően – az örökségvédelmi engedély
lejáratának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatás nyújtása.
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c)

az ügyfél megkeresésére előzetes tájékoztatást nyújt
ca)
az ingatlant érintő örökségvédelmi követelmények és szempontok pontosítása, konkrét
meghatározása,
cb)
a tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges örökségvédelmi és építésügyi hatósági
eljárások, településrendezési eljárások köre és szabályai
kérdésében.
(3) A hatóságot az előzetes tájékoztatása azokban a kérdésekben, amelyekről tájékoztatást adott, mindaddig köti, amíg
a vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy a nyilatkozat iránti kérelemben meghatározott tevékenység érdemben
nem változik meg.

VII. FEJEZET
A KULTURÁLIS JAVAK VÉDELME
42. A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok
77. §		
A kulturális javak hatósága ellátja
1.
a kulturális javak vonatkozásában a Kötv.-ben meghatározott hatósági feladatokat, amelyek különösen
1.1.
a kulturális javak védetté nyilvánítása és védettségének megszüntetése a Kötv. 47–50. §-a alapján,
1.2.
a védetté nyilvánított gyűjteményekhez vagy tárgyegyüttesekhez tartozó kulturális javak
elidegenítéséhez vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó megváltoztatásához szükséges
hozzájárulás a Kötv. 51. § (2) bekezdése szerint,
1.3.
a kulturális javak helyszíni ellenőrzése a Kötv. 52. § (2) bekezdése szerint,
1.4.
az eltűnt kulturális javak körözésének elrendelése a Kötv. 53/A. §-a alapján,
1.5.
a kulturális javak kivitelével kapcsolatos hatósági feladatok a Kötv. 54–58. §-a, valamint a Bizottság
1081/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 9.) a kulturális javak kiviteléről szóló,
2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtása alapján,
1.6.
közhiteles nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok a Kötv. 59–60. §-a és 71. § (2) bekezdés
a) és f ) pontja szerint, továbbá a közhiteles hatósági nyilvántartásnak nem minősülő nyilvántartások
vezetése a Kötv. 71. § (2) bekezdése szerint,
1.7.
a fémkereskedelmi tevékenység céljára történő átadás engedélyezésére irányuló eljárások a Kötv.
61/A. §-a szerint,
1.8.
a védetté nyilvánított kulturális javak esetében a Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti építésügyi
hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy
átalakítási munkák engedélyezése,
1.9.
hatósági döntés arról, hogy valamely tárgy vagy jelenség a kulturális javak körébe tartozik-e a Kötv.
64/A. §-a szerint,
1.10.
hatósági döntés a Kötv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerint,
1.11.
hatósági döntés a Kötv. 67. § (3) bekezdése szerint a b) pont kivételével,
1.12.
hatósági döntés a Kötv. 68. §-a alapján,
1.13.
tűrési kötelezettség előírása a Kötv. 69. §-a alapján,
1.14.
intézkedés a kulturális javak megóvása és hozzáférhetősége érdekében a Kötv. 78. §-a és 79. §-a
szerint,
1.15.
örökségvédelmi bírság kiszabása a Kötv. 82. §-a alapján,
2.
a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év
június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény 3. §-a szerinti
megbízott illetékes hatósági feladatokat,
3.
a kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos állami feladatokat a jogellenesen kivitt kulturális javak
visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 7. § és a 7/A. § szerint,
4.
az elkobzott kulturális javak közgyűjteményi elhelyezésére irányuló feladatokat a lefoglalás és
a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének
és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.)
IM–BM–PM együttes rendelet 94. §-a szerint,
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

a bírósági letétként kezelt kulturális javakkal kapcsolatos feladatokat a bíróságon kezelt letétekről szóló
27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 7. §-a szerint,
a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvényben meghatározott
kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat,
a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását
és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény
kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásából eredő, kulturális javakkal kapcsolatos
hatósági és központi hivatali feladatokat,
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 102. §-a szerinti feladatokat,
a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
33. §-ában foglalt feladatokat, valamint
a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május
hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak
háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi
14. törvényerejű rendelet, valamint a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről
szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény végrehajtásából
eredő, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és központi hivatali feladatokat más érintett szervekkel
együttműködésben.

78. §		
A kulturális javak hatósága az 54. § (4) bekezdése szerinti felhívás kézhezvételét követő öt napon belül észrevételt
tesz.

43. A kulturális javakkal kapcsolatos nem hatósági feladatok
79. §		
A kulturális javak hatósága
a)
támogatást nyújt a rendőrség és a vámhatóság munkájához a kulturális javak hatékonyabb védelme
érdekében,
b)
ellátja a kulturális javak visszakövetelésével, illetve visszaadásával kapcsolatos teendőket a Kötv. 64. §
a) pontja szerint,
c)
részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak nemzetközi információcseréjében a Kötv. 64. § b) pontja
szerint.

44. Az államot megillető elővásárlási jog gyakorlása a kulturális javak tekintetében
80. §

(1) A kulturális javak hatósága a 3. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatot a kultúráért felelős miniszter
javaslatára, a Kötv. 7. § 9. pontja szerinti közgyűjtemény bevonásával is teljesítheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kultúráért felelős miniszter a kulturális javak hatóságánál írásban előterjesztett
kérelmében megjelöli a teljesítésben részt vevő közgyűjteményt és igazolja az elővásárlási jog gyakorlásához
szükséges fedezet meglétét.
(3) Azon védetté nyilvánított kulturális javak esetében, amelyben a magyar állam élt az elővásárlás jogával,
a megvásárolt védetté nyilvánított kulturális javak a vételárat rendelkezésre bocsájtó közgyűjtemény őrzésébe
kerülnek addig, amíg a vagyonkezelő kijelölése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján megtörténik.

45. A régészeti korú tárgyakra vonatkozó szabályok
81. §

(1) Régészeti korú tárgy tulajdonjogának átruházását megelőzően legalább harminc nappal a régészeti korú tárgyat
– az 1711 előtt keletkezett könyvek, iratok, bútorok, numizmatikai és bizonyíthatóan műgyűjteményben fennmaradt
tárgyak kivételével – a kulturális javak hatósága részére a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal be kell
jelenteni.
(2) A tulajdonjog átruházása kizárólag a kulturális javak hatóságának a bejelentés tényét rögzítő igazolása alapján
történhet.
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(3) A kulturális javak hatóságának a bejelentés tényét rögzítő igazolása nem tanúsítja a régészeti korú tárgy korát,
értékét és eredetiségét. Az igazolás kiadásának ügyintézési határideje a kézhezvételtől számított legfeljebb tizenöt
nap.
(4) Az igazolást a tulajdonjog átruházása során át kell adni az új tulajdonosnak.
(5) A (2) bekezdés szerinti igazolás nélkül értékesített régészeti korú tárgy tulajdonjogának átruházása semmis.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
82. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–81. §, a 83–85. §, valamint az 1–13. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

83. §

(1) E rendelet nem érinti a szakértői testületek tagjainak az e rendelet hatálybalépésekor fennálló jogviszonyát.
(2) A 68. §-t és 69. §-t, valamint a 12. mellékletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő településfejlesztési koncepció és
településrendezési eszköz készítése, módosítása során is alkalmazni kell.

84. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
85. §		
Hatályát veszti a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet.
86. §

(1) Nem lép hatályba a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a)
31. §-a,
b)
41. § (5) bekezdése és
c)
42. § a) pontja.
(2) Hatályát veszti az R. 43. § (2) bekezdésében az „ , a 31. §, a 41. § (5) bekezdése, valamint a 42. § a) pontja” szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

A járási hivatalok és illetékességi területük az örökségvédelmi feladatok tekintetében
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

A
Megye
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Budapest

B
Járási hivatal székhelye
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Miskolc
Szeged
Székesfehérvár
Győr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya
Salgótarján
Érd
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg
I. kerület

V. kerület

C
Járási hivatal illetékességi
területe örökségvédelmi
hatáskörében
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
I. kerület, II. kerület, III. kerület,
XI. kerület, XII. kerület, XX.
kerület, XXI. kerület, XXII.
kerület, XXIII. kerület
IV. kerület, V. kerület, VI.
kerület, VII. kerület, VIII.
kerület, IX. kerület, X. kerület,
XIII. kerület, XIV. kerület, XV.
kerület, XVI. kerület, XVII.
kerület, XVIII. kerület, XIX.
kerület, a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott
terület
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2. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

2. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Feltárás megkezdéséről szóló bejelentés adattartalma
1. Bejelentő intézmény neve
2. Feltárást engedélyező határozat száma
2.1. Országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a
természetvédelmi hatóság által kiadott engedély száma
3. Feltárási munkával érintett lelőhely
4. Feltárás megkezdésének pontos időpontja (év, hó, nap)
5. Feltárás vezetőjének neve

3. melléklet a 496/2016.
(XII.a28.)
Korm.(….)
rendelethez
3. melléklet
…/2016
Korm. rendelethez

Lelőhely-bejelentő adatlap adattartalma
1. A lelőhely megjelölése
1.1. Megye, város, település neve, kerület, utca, házszám
1.2. Nyilvántartási azonosító száma
2. A lelőhely neve
3. A lelőhely pontos helye
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája
3.2. A helyszínen mért EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták: ..... vagy
A térképlap száma és a térképről leolvasott koordináták: X (É-D): ..... Y (K-Ny): .....
3.3. Helyrajzi szám, ha a bejelentő rendelkezésére áll
3.4. Földrajzi leírás
3.5. A helymeghatározás pontossága
4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai (jellege, kora)
5. A lelőhely állapota
6. A lelőhely veszélyeztetettsége
7. A lelőhely ismertsége
8. A lelőhelyen végzett tevékenység
9. A leleteket fogadó múzeum
10. A bejelentő neve, címe
11. Megjegyzés
12. A bejelentés kelte
13. Mellékletek
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4. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

4. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Bejelentéshez kötött feltárási tevékenység bejelentésének és mellékleteinek adattartalma
1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója, amennyiben a feltárás ismert lelőhelyet érint
2. A feltárást végzők adatai:
2.1. A bejelentő neve, székhelyének címe
2.2. A feltárás vezetőjének neve, beosztása, szakterülete
2.3. A feltárás vezetőjének munkatársai, beosztásuk, szakterületük
3. A feltárás helye:
3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés
3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya
3.3. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlannak a bejelentő rendelkezésére álló helyrajzi száma
3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza
4. A feltárás adatai
4.1. A tervezett régészeti feltárás módja
4.2. A tervezett régészeti feltárás megkezdésének időpontja (év, hónap, nap)
5. A feltárás tárgya
5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege
5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora
5.3. A feltárás előzményei
5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére
5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható időtartama, ütemezése
5.6. A feltárás költségei és azok forrása
5.7. Régészeti megfigyelés esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe,
képviselője), illetve annak megjelölése, hogy milyen beruházáshoz kapcsolódik a feltárás
6. A leletanyag végleges befogadásáról szóló múzeumi nyilatkozat
7. Térképmelléklet, amely egyértelműen ábrázolja a feltárási tevékenység helyszínét, a
térképlapon olvashatóan feltüntetett koordinátákkal
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5. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

5. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

A régészeti feladatellátás költségeire alkalmazható legmagasabb hatósági árak
(A táblázat az árakat a régészeti feladatellátás tevékenységei szerinti bontásban
tartalmazza.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

A
Feladat

B
Egység

Terepbejárás
a) Nem nyomvonalas
Ft/1 ha
b)
Nyomvonalas
(20
méter
Ft/km
szélességig)
c) Nyomvonalas (20 méternél
Ft/km
szélesebb)
Fémkereső műszerrel végzett leletFt/m²
és lelőhely-felderítés
További
lelőhely-diagnosztikai
módszerek
1. Geofizikai kutatás
a) Mágneses mérés
Ft/m²
b) Talajradaros mérés
Ft/m²
c) Talajellenállás-mérés
Ft/m²
2. Légifelvételezés (földről irányított
Ft/10
repülő
szerkezetről,
motoros ha/km
sárkányrepülőről, repülőgépről)
3. Kis felületű szisztematikus
Ft/10
mintavétel (lapát-teszt, fedett, egyéb ha/km
módszerrel nem vizsgálható területek
kutatására)
4.
Fedett
területek
komplex
vizsgálata
(fúrás,
lapát-teszt
és
geofizika
lehetőség
szerinti
kombinációja)
a) Nem nyomvonalas
Ft/1 ha
b)
Nyomvonalas
(2
méter
Ft/km
szélességig)
c)
Nyomvonalas
(20
méter
Ft/km
szélességig)
d) Nyomvonalas (20 méternél
Ft/km
szélesebb)
5. Talajtani kutatások (sekély
Ft/1
mélységű fúrás a régészeti lelőhelyek ha/km
rétegés
talajviszonyainak
meghatározásához)
Örökségvédelmi
kockázatelemzés
Ft
(a próbafeltárások megkezdése előtt)
Kutatási terv készítése (további
lelőhelydiagnosztikai
módszerek

C
Ár (forintban)
4000 + áfa, de legalább 20000 + áfa
40000 + áfa
80000 + áfa
20 + áfa

40 + áfa
140 + áfa
120 + áfa
15000 + áfa
160000 + áfa

32000 + áfa
160000 + áfa
240000 + áfa
320000 + áfa
18000 + áfa

80000 + áfa
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

35
36
37
38

39

alkalmazásának
tervezése
a
próbafeltárás előkészítéséhez)
a) Nem nyomvonalas
b) Nyomvonalas
Próbafeltárás (az ár a földmunka
költségét nem tartalmazza)
a) egy vagy több korszak történeti
összefüggésben
megmaradt
emlékanyagának feltárása (1 vagy 2
rétegű) 10 méteres poligonnal határolt
b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől)
c) történeti városmag esetén
d) negatív eredménnyel járó
próbafeltárás
Feltárási projektterv összeállítása
a) Nem nyomvonalas
b)
Nyomvonalas
(2
méter
szélességig)
c) Nyomvonalas (2 méternél
szélesebb)
Előzetes régészeti dokumentáció
járulékos
költségei:
térképészeti
előfeldolgozási díj [ha a beruházó nem
tud olyan georeferált, CAD vagy GIS
alapú digitális állományokat biztosítani,
melyeken egyértelműen azonosítható a
beruházás helye, kiterjedése, és
lehetőleg a földmunka mértéke
(keresztszelvények)], koordináció
Teljes felületű feltárás 10 méteres
poligonnal határolt területe (az ár a
beruházó által végzett földmunka
költségét nem tartalmazza)
a) egy vagy több korszak történeti
összefüggésben
megmaradt
emlékanyagának feltárása (1 vagy 2
rétegű)
b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől)
c) történeti városmag, kis intenzitású
(kis mélység, csekély fedettség, kevés
objektum)
d) történeti városmag kis intenzitású
(nagy mélység, csekély fedettség, kevés
objektum)
e) történeti városmag, közepes
intenzitású (közepes mélység, közepes
fedettség,
területileg
összefüggő
objektumok)

Ft
Ft/km

30000 + áfa
10000 + áfa, de legalább 30000 + áfa

Ft/m²

3150 + áfa

Ft/m²
Ft/m²
Ft/m²

3150 x (rétegszám-1) + áfa
31500 + áfa
1100 + áfa

Ft
Ft

50000 + áfa
30000 + áfa

Ft/km

50000 + áfa

Ft

25000 + áfa

Ft/m²

3150 + áfa

Ft/m²
Ft/m²

3150 x (rétegszám-1) + áfa
15750 + áfa

Ft/m²

31500 + áfa

Ft/m²

47250 + áfa
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f) történeti városmag (nagy mélység,
40 intenzív fedettség, egymást átfedő
objektumok)
g) történeti városmagban 5 m² alatti
alapterületű
feltárás
(5
métert
41
meghaladó mélység, intenzív fedettség,
egymást átfedő objektumok)
Régészeti megfigyelés
42

Ft/m²

63000 + áfa

Ft/m²

100000 + áfa

Megfigyelés
keretében
végzett
bontómunka
Régészeti leletek elhelyezésének
44 vagy végleges befogadásának egyszeri
költsége

Ft/m²

43

Ft/óra

Ft/m³

8000 + áfa, de legalább 36000/nap +
áfa
3150 + áfa
250000 + áfa
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6. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

6. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Régészeti korú tárgyak tulajdonjogának átruházását megelőző bejelentés adattartalma
1. A régészeti korú tárgy
1.1. megnevezése,
1.2. leírása,
1.3. meghatározó méretei,
1.4. készítési kora,
1.5. egyéb jellemzői (különleges jelzések, ismertető jegyek, sérülések),
1.6. anyaga és készítési eljárása,
1.7. származási helye és szerzési módja, ideje,
1.8. őrzési helye.
2. A régészeti korú tárgy tulajdonosának neve, elérhetősége.
3. A bejelentés kötelező mellékleteként a régészeti korú tárgy azonosítására alkalmas fotó.

7. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

7. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Feltárási engedély iránti kérelem és mellékletei adattartalma
1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója
2. A feltárást végzők adatai
2.1. A feltárási engedélyt kérő intézmény neve, székhelyének címe
2.2. A feltárásba bevont intézmény vagy szervezet neve, székhelyének címe
2.3. A feltárás vezetőjének neve, beosztása, szakterülete
2.4. A feltárás vezetőjének végzettségét igazoló okirat megnevezése, száma és kiállítója
2.5. A feltárás vezetőjének munkatársai, beosztásuk, szakterületük
3. A feltárás helye (a feltárással érintett terület azonosítására egyértelműen alkalmas
megjelölés értelemszerinti megadásával)
3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés
3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya
3.3. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlan helyrajzi száma
3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza
3.6. Megelőző feltárás esetén a beruházással érintett terület nagysága, nyomvonal esetén
hossza
4. A feltárás adatai
4.1. A tervezett régészeti feltárás jellege
4.2. A tervezett régészeti feltárás módja
4.3. Megelőző feltárás esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe,
képviselője), illetve milyen beruházáshoz kapcsolódik a feltárás
4.4. Tervásatás esetén a kutatási program leírása, tudományos indoklása, a feltárás
költségeinek tervezett forrása
5. A feltárás tárgya
5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege
5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora
5.3. A feltárás előzményei
5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére
5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható időtartama, ütemezése
6. Nyilatkozatok
6.1. A feltárást végző intézmény vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a feltárás vezetője az
intézményükkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
6.2. Esetleges illetékmentességről szóló nyilatkozat
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8. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

8. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

A leletanyag végleges befogadásáról szóló nyilatkozat adattartalma
1. A leletanyagot véglegesen befogadó múzeum neve, székhelyének címe
2. A feltárás adatai:
2.1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója
2.2. A feltárás helye
2.3. A feltárási engedély iránti kérelmező neve
3. A leletanyag befogadásának ütemezése:
3.1. A leletanyag átvételének tervezett időpontja
3.2. Múzeumi szakmai leltárba vétel elkészítésének tervezett határideje
3.3. Raktárban történő végleges elhelyezés befejezésének tervezett határideje
3.4. A társadalom és a szakmai közönség számára történő bemutatás, feldolgozás terve
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9. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

9. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének vagy az örökségvédelmi engedély iránti
kérelemnek és mellékleteinek adattartalma
A bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének vagy műemlék esetén az
örökségvédelmi engedély iránti kérelemnek és mellékleteinek a védett műemléki érték
egészére vagy a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – a tevékenység vagy a
védett műemléki érték nagyságától és a jellegétől függően, megfelelő részletezettséggel – a
következőket kell tartalmaznia:
I. A bejelentés vagy a kérelem tartalma:
1. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése,
2. a bejelentés vagy kérelem tárgya, a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása és
bejelentés esetén a tevékenység tervezett megkezdésének vagy befejezésének időpontja,
3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata,
amelynek tartalma:
3.1. a jogosult neve és elérhetősége,
3.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott
követelmények betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat,
4. az e rendeletben foglaltak szerint a Műemléki Tanácsadó Testület megkeresése esetén a
tervegyezőségről vagy a tervváltozásról szóló nyilatkozat,
5. ha a bejelentést vagy kérelmet nem a tulajdonos nyújtotta be a meghatalmazás, amely
tartalmazza a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében
tett és az abban foglaltakkal egyetértő nyilatkozatot,
6. az illeték megfizetésének igazolása,
7. a mellékletek felsorolása,
8. bejelentés esetén kérvény a tudomásulvétel írásba foglalására.
II. A bejelentés vagy a kérelem melléklete az alábbiak szerint:
A. ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ
1. a védett műemléki érték elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázis alapján készített helyszínrajz vagy térkép-kivágat,
2. a tervezett tevékenység jellegétől, kiterjedésétől vagy a védett műemléki érték
nagyságától, a jellegétől függően
2.1. építmény esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú,
2.2. az építmény vagy az érintett építményrész, illetve a képző- vagy iparművészeti alkotást
jelentő tartozék esetében a tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy 1:5 méretarányú,
2.3. védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park esetén
az 1000 m2-t meg nem haladó területtel 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000, az
50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000 méretarányú,
2.4. védett temető és temetkezési emlékhely esetén 1000 m2-t meg nem haladó területtel
1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000 méretarányú, alakhű
műemlék-felmérési dokumentáció a beavatkozás előtti állapotról,
3. a beavatkozás előtti vagy az azt követő állapot leírása és fotódokumentációja a védett
műemléki értékről és környezetéről vagy a tervezett vagy a megvalósult tevékenységgel
érintett alkotórészéről, beépített berendezéséről, felszereléséről, illetve képző- vagy
iparművészeti és egyéb tartozékáról,
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4. a szükséges szakági munkarészek, dokumentációk a tervezett tevékenység jellegének
megfelelő diagnosztikai szakvélemény:
4.1. faanyag munkái esetén faanyagvédelmi szakvélemény,
4.2. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén épületdiagnosztikai
szakvélemény.
B. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG TERVE
1. a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is
meghatározó, az A. pont 1. pontjában meghatározott térkép-kivágatra illeszthető helyszínrajz,
2. az érintett védett műemléki érték egésze vagy része, alkotórészét, tartozékát képező
képző- vagy iparművészeti alkotás pontos megjelölése,
3. a tervezett tevékenységet részletesen ismertető és a védett műemléki értékre, illetve
annak érvényesülésére kifejtett várható hatást bemutató műleírás, figyelembe véve és
elemezve a műemléki érték egészét és a környezetet,
4. a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó alaprajzok, metszetek, nézetrajzok,
részletrajzok, látványtervek az A. pont 2. pontjában meghatározott méretarányban és
léptékben.
C. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SAJÁTOS TERVE
1. a B. pont 1–3. pontjában meghatározott tartalmi elemek,
2. a védett műemléki érték egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti
összefüggésrendszeréből történő eltávolítása, egészének áthelyezése esetén:
2.1. az elemekre bontás és szétszerelés részletes terve,
2.2. az elhelyezés megvalósításának részletes műszaki leírása és terve,
2.3. szállítási, raktározási előírások ismertetése,
2.4. a kérelmező nyilatkozata a szállítási és raktározási előírásoknak megfelelő
körülményeiről és biztonságáról, valamint
2.5. a befogadó nyilatkozata az új helyen történő elhelyezés és a folyamatos megóvás
feltételeinek teljes körű biztosításáról,
3. a műemlék homlokzatán vagy külső felületén a 38. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott szerelvény, tárgy elhelyezése esetén, annak jellegétől függően:
3.1. a gépészeti egység szerkezetének, anyagának, a felirat betűtípusának meghatározása,
színezése, a megvilágítás módja, valamint a védett műemléki értékhez való csatlakoztatása
műszaki megoldásának részlettervei, valamint
3.2. a beavatkozás mértékétől függően a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába
foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű terv,
3.3. a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó terv,
3.4. a fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a fénysugár rögzített vagy
helyzetét változtató alkalmazását,
3.5. a fényforrás fényerejére, fényminőségére (különösen fókuszáltság mértéke,
színhőmérséklet), hatótávolságára, az üzemeltetés időbeliségére (különösen napszak,
szezonalitás) vonatkozó adatok, valamint
3.6. a fényforrásnak a műemlékre várhatóan érvényesülő hatását bemutató, látványterveket
is tartalmazó hatáselemzés,
4. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén a szomszédos épületeket
vagy az utcaképet is ábrázoló látvány- és színezési terv,
5. védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park esetén
az építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének megfelelő
szakági terv.
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D. AZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ
1. a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése,
2. forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, szóbeli
visszaemlékezések),
3. részletes külső és belső építészeti leírás,
4. értékleltár a 10. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel,
5. építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak leírásával,
6. felhasznált irodalom és források jegyzéke,
7. a releváns felhasznált (különösen az ábrázolásos és a levéltári) források másolatai,
8. javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre,
9. összefoglaló értékelés,
10. a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat.
E. A KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ
1. a D. pont szerinti építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmi elemei, továbbá
2. a forráskutatás, kiegészülve a hazai vagy nemzetközi kertművészeti kapcsolatok
feltárásával; közpark vagy intézményi kert esetében a településtörténeti, intézménytörténeti
összefüggések, a park vagy kert fejlődésében betöltött szerep tárgyalásával, a kerttervezők
mellett lehetőség szerint a kertészek a létesítéstől a napjainkig tartó felsorolásával,
jelentőségük és a hozzájuk köthető tevékenységek ismertetésével,
3. a részletes szakszerű leírás, a kertépítészeti struktúra, stílus, alkotóelemek bemutatása,
élő és élettelen védett műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire,
4. az értékleltár a 10. mellékletben meghatározott és a történeti kertre vonatkoztatható
tartalmi elemekkel, a műemléki értéket képviselő összes szerkezeti és kertépítészeti elem,
növényzet, továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes összegyűjtése,
építéstörténeti és kertművészeti szempontú rendszerezése,
5. az építéstörténeti és telektörténeti összefoglalás különös tekintettel a kert kiterjedésének
alakulására, a növényzet és kertépítészeti alkotóelemek változásaira,
6. a kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának differenciált
meghatározása, értékelése,
7. a mai állapot értékelése a kert, illetve park kiterjedése, határai, a területrészek aktuális
védettségének, tulajdonviszonyainak, művelési módjainak, valamint a kert a település, régió
zöldfelületi rendszerében betöltött szerepe szempontjából,
8. ha korábban régészeti módszerekkel történő kutatásra, dokumentáció összeállítására
került sor, az eredmények összefoglalása, releváns információk, valamint a dokumentáció
hivatkozása,
9. javaslat a régészeti módszerekkel történő kutatásra, a növényállomány megőrzésére,
kezelésére, gondozására vonatkozó fontossági és logikai sorrendjének felállításával.
F. A KUTATÁSI TERV
1. a B. pont 1. vagy 2. pontjában meghatározott tartalmi elemek,
2. ha rendelkezésre áll, a korábbi átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó építéstörténeti tudományos dokumentáció eredményeinek bemutatása,
3. a roncsolásos beavatkozással, védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén
elhelyezkedő védett park esetén a régészeti módszerekkel történő kutatással érintett felületek
illetve területek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírása és ábrázolása,
4. kutatási szakterületenként a kutatás célja.

829

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

G. KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ
1. az A. pont 1–3. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a tevékenység
kutatási naplója és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja,
2. a kutatás tárgyát képező védett műemléki érték történeti leírása,
3. a kutatás alkalmazott módszerei,
4. a kutatás folyamatának leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása,
5. a kutatás eredményeinek összegzése és kiértékelése.
H. A RESTAURÁLÁSI TERV
1. a B. pont 2–3. pontjában meghatározott tartalmi elemek,
2. a beavatkozás célja, mértékének indoklása,
3. állapotdokumentáció a károsodások fajtáinak, mértékének és kiterjedésének rajzi vagy
fotó (kártérkép) ábrázolásával,
4. restaurátori kutatási dokumentáció,
5. a restaurálás során használandó, anyagok, eljárások, módszerek leírása,
6. a restaurálás kiterjedését bemutató áttekintő- és részletrajzok vagy fotók, a különböző
típusú beavatkozások megítéléséhez alkalmas módon,
7. amennyiben a restaurálás nem az őrzési helyen történik a C. pont 2. pontjában
meghatározott dokumentáció.
I. A RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
1. a H. pont 1. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a tevékenység
restaurálási naplója és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja és a
tevékenység eredményeinek részletes kiértékelése,
2. az elvégzett technikai, technológiai, anyagi beavatkozások, kezelések, kiegészítések és a
mindezek során alkalmazott anyagok és módszerek leírása, rajz- és fényképmellékleteket
tartalmazó dokumentálása és kiértékelése,
3. a további fenntartást biztosító kezelésre és megőrzésre vonatkozó javaslatok.
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10. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

10. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Az értékleltár adattartalma és felépítése
I. Az értékleltár tartalmával kapcsolatos általános követelmények:
1. Az értékleltár adattartalmát és felépítését a műemlék egészére vagy az eljárás tárgyát
képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – értelemszerűen – kell alkalmazni.
2. Minden értékleltárba felvett elemhez meg kell adni az egyedi azonosító számát,
megnevezését, leírását (jelleg, anyag, szerkezet, technológia, megközelítő méret), datálását,
fotóját, valamint a lehetséges elemtípusok meghatározását, darabszámát, szükség esetén az
állapotra, veszélyeztetettségre utaló megjegyzést.
3. Az értékleltárnak ki kell térnie a védett műemléki érték tömeg- és térkapcsolatainak,
homlokzatainak, a felszínen látható értéket képviselő összes szerkezeti elemének,
tartozékának, díszének, berendezési tárgyának, továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre
utaló nyomok tételes, leltárszerű leírására, datálására, továbbá a takart szerkezetekre,
díszítésekre, másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítésére, a
megfigyelt jelenségek alapján a feltárható rejtett műemléki értékek meghatározására,
építéstörténeti szempontú rendszerezésére.
II. Az értékleltár adattartalma:
A. AZONOSÍTÓ ADATOK:
1. Helyszín megnevezése (építmény együttes esetén az építmények felsorolása)
2. Település, településrész; megye
3. Cím
4. Helyrajzi szám
5. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
6. Nyilvántartási azonosítója (együttes esetén az alkotórészek nyilvántartási azonosítójának
felsorolása), műemléki törzsszám
7. Adatfelvevő neve, elérhetősége; aláírás
8. Adatfelvétel dátuma
B. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY
1. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI
1.1. Épület/építmény megnevezése
1.2. Építményfajta
1.3. Típus
1.4. Jellemző stílus
1.5. Jellemző datálás
1.6. Eszmei értékek
1.7. Jelentőség
1.8. További védelem (országos, helyi védelem)
2. A HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS A DÍSZÍTMÉNYEK ANYAGAI, SZERKEZETEI
2.1. Előépítmények
2.2. Homlokzatok
2.3. Tető és tetőfelépítmények
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3. VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK HELYISÉG ADATLAPJA
3.1. A helyiség
3.1.1. helye (épületszint, épületrész)
3.1.2. száma
3.1.3. megnevezése
3.1.4. aktuális funkciója
3.1.5. történeti rendeltetése
3.1.6. mérete, alapterülete, belmagassága
3.2. Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei
3.3. Beépített történeti berendezések
3.4. Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai
3.5. Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai
3.6. Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok
C. TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK
1. TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK ALAPADATAI
1.1. Kert kiterjedése (az érintett földrészletek helyrajzi számának felsorolása)
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)
2. A TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK ÉPÍTETT SZERKEZETEI, ELEMEI,
FRAGMENTUMAI
2.1. Kert (kertrész) szerkezeti és tagoló elemei
2.2. Önálló kertrész, tájépítészeti elem
2.3. Kerti építmények vagy műalkotások
2.4. Egyéb kerti alkotások
2.5. Kerti műszaki műtárgyak
3.
A
TÖRTÉNETI
KERT
VAGY
PARK
JELENTŐS
TÖRTÉNETI
NÖVÉNYÁLLOMÁNYA
D. TEMETŐ
1. TEMETŐ ALAPADATAI
1.1. Temető, temetőrész kiterjedése (az érintett földrészletek helyrajzi számának
felsorolása)
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)
2. A TEMETŐ ÉPÍTETT SZERKEZETEI, ELEMEI, FRAGMENTUMAI
2.1. Temető (temetőrész) szerkezeti és tagoló elemei
2.2. Önálló (parcellánál nagyobb) temetőrészek
2.3. Építmények vagy műalkotások
2.4. Síremlék, sírjel és díszítmények, felirat, címer
2.5. Ikonográfia jellegzetességek
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3. A TEMETŐ JELENTŐS TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYA
E. KÖZTÉRI SZOBOR, PLASZTIKA
1. Alapadatok
1.1. Elhelyezkedése
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek, összefüggésrendszer
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)
2. Szerkezete, elemei, részei
3. Ikonográfia jellegzetességek
4. Kapcsolódó elemek
F. MELLÉKLETEK
1. Arányos alaprajzi vázlatok szintenként, nézetrajzok
2. Térkép-kivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete
és méretaránya)
3. Fotódokumentáció
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11. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

11. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

Állapotfelvételi adatlap a műemlékek rendszeres örökségvédelmi felügyeletéhez
I. Az állapotfelvételi adatlap tartalmával kapcsolatos általános követelmények
1. Az állapotfelvétel adattartalmát és felépítését a műemlék egészére vagy a szemle tárgyát
képező érintett részére vonatkozóan – értelemszerűen – kell alkalmazni.
2. Minden állapotfelvételi adatlapba felvett műemléki értékhez meg kell adni az –
értékleltár szerinti – egyedi azonosító számát, megnevezését, műszaki állapotjelzőjét, rövid
leírását (hibajelenség, hiba kiterjedése, oka), fotóját, valamint a javasolt beavatkozást és a
beavatkozás ütemezését.
II. Az állapotfelvétel adattartalma:
1. AZONOSÍTÓ ADATOK
1.1. Műemléki törzsszám
1.2. Nyilvántartási azonosítója
1.3. Műemlék építmény megnevezése
1.4. Műemlék elhelyezkedése
1.4.1. Település, településrész; megye
1.4.2. Cím
1.4.3. Helyrajzi szám
1.4.4. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
1.5. Adatfelvevő adatai
1.5.1. Adatfelvevő intézmény neve, címe
1.5.2. Adatfelvevő neve, elérhetősége; aláírás
1.6. Adatfelvétel dátuma
1.7. Jegyzőkönyv hivatkozási száma
2. TULAJDONOSI / VAGYONKEZELŐI ADATOK
2.1. Tulajdonos neve, címe, elérhetősége
2.2. Vagyonkezelő
2.3. Hasznosító (üzemeltető)
2.4. Egyéb jogcím
3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK
3.1. Szintszám
4. RENDELTETÉS ÉS FUNKCIÓ
4.1. Eredeti rendeltetés
4.2. Jelenlegi hasznosítás (új funkciók)
4.3. Javaslat a méltó használat módjára
5. ÁLLAG, ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT
5.1. Általános állapot: 5 - kifogástalan, felújított; 4 - jó, átlagos; 3 - közepes (főként
esztétikai hibákkal); 2 - pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival); 1 - elpusztult, lebontva
5.2. Átalakítottság mértéke
5.3. Korábbi intézkedések
5.4. Általános javaslat az állapotjavításra
6. VESZÉLYEZTETETTSÉG
6.1. Veszélyeztetettség mértéke: 5 - súlyosan veszélyeztetett; 4 - veszélyeztetett; 3 mérsékelten veszélyeztetett; 2 - nem veszélyeztetett; 1 - nem megállapítható
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7. AZ ÉRTÉKLELTÁR SZERINTI MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELVÉTELE
7.1. Műszaki állapotjelzők: 7 - kiváló (helyenként kisebb felületi avulás); 6 - jó (helyenként
kisebb felületi hibák, károsodások); 5 - megfelelő (jól látható felületi avulás); 4 - közepes
(helyenként hibák, károsodások); 3 - rossz (helyi anyaghibák, szerkezeti károk); 2 - nagyon
rossz (összefüggő anyaghibák, szerkezeti károk); 1 - műemléki értékét elvesztette; 0 hiányzik (nem ellenőrizhető)
8. KAPCSOLÓDÓ OBJEKTUMOK
8.1. Együttes: megnevezés, törzsszám, nyilvántartási azonosító
8.2. Épített alkotórész: megnevezés, törzsszám, nyilvántartási azonosító
8.3. Tartozék: megnevezés, törzsszám, nyilvántartási azonosító
8.4. Megjegyzések
9. MELLÉKLETEK
9.1. Térkép-kivágat
9.2. Fotódokumentáció
9.3. Jegyzőkönyv
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12. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

12. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalma
A települési örökségvédelmi hatástanulmány szöveges dokumentum, azonosításra alkalmas
térképi ábrázolással, fotókkal és egyéb adatokkal, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
1. Örökségvédelmi vizsgálat:
a) A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti
településmag),
b) A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek
kijelölt terület esetén terepbejárással,
c) A védett műemléki értékek települési értékleltára, amely érték-kataszterben
tartalmazza:
ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket,
cb) az országos építészeti örökség elemeit,
cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.
d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az
önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti örökség
országos vagy helyi védelemre méltó elemeit:
da) településszerkezetet,
db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést,
dc) utcaképet vagy utcakép részletet,
dd) egyéb településkarakter elemeket,
de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati
kialakítást,
df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet,
dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:
a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és
középtávon tervezett változások ismertetése.
b) Az a) pontban szereplő változások hatásai:
ba) a régészeti örökségre,
bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre,
bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
3. Az értékvédelmi terv tartalmazza:
a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és
követelmények, valamint
b) az önkormányzati feladatok
meghatározását.
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13. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

13. melléklet a …/2016 (….) Korm. rendelethez

A döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány és az értékvédelmi terv részletes
tartalma
1. Vizsgálat: szöveg, térképi ábrázolás, fotók azonosításra alkalmas adatokkal és formában:
a) történeti leírás és a változással érintett területen
aa) régészeti örökség felmérése esetén terepbejárás,
ab) műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele szemrevételezéssel,
b) természet, táj, tájhasználati és településszerkezeti összefüggések,
c) településkép és utcaképek,
d) településszerkezet és területhasználat,
e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok,
f) védettségek felsorolása (régészeti, műemléki, világörökségi érintettség),
g) az örökségi értékek elemzése,
h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében.
2. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi
vagy grafikus megjelenítése:
a) településhálózati és tájhasználati változás,
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás,
c) infrastrukturális változás,
d) műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a települési értékleltárban
szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid
ismertetése.
3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével:
a) történeti településszerkezetet érintő következmények,
b) természeti, táji hatások,
c) a vizsgált érték feltárulásának változásai,
d) régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának, elfedésének,
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei,
e) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági lehetőségei,
f) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései,
g) folyamatok iránya, visszafordíthatósága,
h) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei.
4. A műemléki értékek tekintetében települési értékleltár tartalmazza:
a) az építészeti örökség országos védelemre (védett műemléki érték) méltó
létesítményeinek azonosító adatait (megnevezés, cím, helyrajzi szám, jellemző fénykép),
b) a közterület felé eső homlokzatok, nézetek megőrzendő, az építészeti kialakítás karaktere
szempontjából jelentős értékeit,
c) a létesítmények további – szemrevételezéssel megállapítható – értékeit.

837

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

5. Az értékvédelmi terv tartalmazza:
a) az értékek meghatározását és tudományosan megalapozott rangsorolását,
b) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontokat és
követelményeket,
c) az értékleltárban szerepeltetett értékek védelmét biztosító feladatok meghatározását,
d) az értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásainak meghatározását, ütemezését,
felelőseinek megnevezését.
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A Kormány 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pontjában,
a 3. és a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
11. és 13. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont
12.4. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22.,
23. és 24. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdésének n) pontjában,
a 8–10. alcímek tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–m) és r) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
21a. pontjában,
a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
19. pontjában,
a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12. pont 12.4. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 5/A. § (2d) bekezdésében a „régészeti örökség
és a műemléki érték” szövegrész helyébe a „kulturális örökség” szöveg lép.

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés a) pontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték” szövegrész helyébe a „kulturális örökség”
szöveg lép.

3. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet
a)
1. pont 1.12.1. alpontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló kormányrendeletben” szöveg,
b)
7. pontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015.
(III. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott” szöveg
lép.
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4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pont 1. alpontjában
a „régészeti örökség és a műemléki érték” szövegrész helyébe a „kulturális örökség” szöveg lép.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
5. melléklet VII. Rész
aa)
2. pont 2.1.1. alpontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)” szöveg,
ab)
2. pont 2.3.1. alpontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)” szöveg,
ac)
2. pont 2.3.2. alpontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)” szöveg,
b)
7. melléklet I. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében és II. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében
a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet” szöveg
lép.

6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő
3/D. §-sal egészül ki:
„3/D. § A településfejlesztési koncepciót módosítani szükséges, ha a helyi építési szabályzat előkészítése során
végzett terepbejárás olyan régészeti lelőhelyet derít fel, melyet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint el kell kerülni.”

7. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.)
Korm. rendelet 2. § 3. pontjában a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet” szöveg lép.
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8. A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai
várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén”
programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében
a)
a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)”
szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)”
szöveg,
b)
a „3. § (4) bekezdés o) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja” szöveg,
c)
a „3. § (4) bekezdés n) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja” szöveg
lép.

9. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. § (3) bekezdésében
a)
a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)”
szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)”
szöveg,
b)
a „3. § (4) bekezdés o) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja” szöveg,
c)
a „3. § (4) bekezdés n) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja” szöveg
lép.

10. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdésében
a)
a „régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)”
szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)”
szöveg,
b)
a „3. § (4) bekezdés o) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja” szöveg,
c)
a „3. § (4) bekezdés n) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja” szöveg
lép.

11. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről
és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében
az „A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése” szöveg lép.

841

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

12. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
12. §		
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában
a „régészeti örökség és a műemléki érték” szövegrész helyébe a „kulturális örökség” szöveg lép.

13. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosítása
13. §

(1) A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 379/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet] 208. § (1) bekezdésének az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/C. §-át
módosító rendelkezése az „engedélyezési eljárásban az örökségvédelmi szakkérdést – az örökségvédelmi hatóság
tájékoztatása mellett – a régészeti örökség és a műemléki érték” szövegrész helyett a „hatósági engedélyezési
eljárásban az örökségvédelmi szakkérdést, a kulturális örökség” szöveggel lép hatályba.
(2) A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 208. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 6. melléklete helyébe a 33. melléklet,
b) 7. melléklete helyébe a 34. melléklet
lép.”

14. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § b) pontja, valamint a 10. § 2017. január 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak méltányosságból történő birtokba adásának rendjéről és
a hasznosításukra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos szabályokról
A Kormány
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött kulturális javaknak (a továbbiakban:
vagyontárgy) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 38/D. §-a szerinti hasznosítása céljából történő birtokba adása (a továbbiakban: hasznosítás)
a kulturális örökség védelméért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) benyújtott írásbeli kérelemmel
(a továbbiakban: kérelem) kezdeményezhető.
(2) A kérelmet az a természetes személy nyújthatja be, aki a vagyontárgyat hasznosítani kívánja (a továbbiakban:
Igénylő).
(3) A kérelem tartalmazza
a)

a vagyontárgy – azonosításra alkalmas – megjelölését,

b)

a hasznosítás kérelmezett időtartamát,

c)

az Igénylő által relevánsnak tartott, különös méltánylást érdemlő körülményeket,

d)

a kérelem mellékleteként az őrzési helyre vonatkozó elhelyezési dokumentációt (a továbbiakban: elhelyezési
dokumentáció).

(4) Az elhelyezési dokumentáció tartalmazza
a)

az őrzési hely alaprajzát, műszaki adatait és a tűzvédelmi előírásokat,

b)

a vagyontárgy számára biztosítandó állományvédelmi, vagyonbiztonsági feltételeket.

(5) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a vagyontárgy a XX. századi sorstragédiák
áldozatától, mint örökhagyótól, annak közeli hozzátartozójától, vagy megbízottjától a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszer jogtiprásával összefüggésben került a közgyűjtemény őrizetébe és a vagyontárgy állami
tulajdonba tartozása kétséget kizáróan megállapítható.
2. §

(1) A miniszter beszerzi a vagyonkezelőtől, annak hiányában a tulajdonosi joggyakorlótól (a továbbiakban együtt:
birtokba adó) a vagyontárgyra vonatkozó, leltári számmal ellátott jegyzéket, a fizikai állapotot dokumentáló
szakleírást és képi ábrázolást.
(2) A miniszter a kérelmet, annak mellékletét, valamint az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat – azok
rendelkezésre állásától számítva haladéktalanul – megküldi a kultúráért felelős miniszternek előzetes vélemény
kikérése céljából.
(3) A kultúráért felelős miniszter a kérelem vonatkozásában kialakított előzetes véleményét 8 napon belül megküldi
a miniszter részére.
(4) A miniszter a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének megérkezését követő 8 napon belül megteszi
a hasznosításra vonatkozó javaslatát a birtokba adó felé.
(5) Ha a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményét a (3) bekezdésben meghatározott határidőben nem küldi meg
a miniszternek, akkor a miniszter a rendelkezésére álló adatok alapján teszi meg javaslatát.

3. §

(1) A hasznosítási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, alkalmazása és értelmezése tekintetében
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a birtokba adó
a döntése meghozatalát megelőzően figyelembe veszi
a)

az őrzés helyét,

b)

az Igénylő által biztosítandó állományvédelmi, vagyonbiztonsági feltételeket,
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c)

a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményét,

d)

a miniszter javaslatát,

e)

az Igénylő által megjelölt különös méltánylást érdemlő körülményt,valamint

f)

jogszabály által meghatározott, a vagyontárggyal kapcsolatos egyéb követelményeket.

(2) A birtokba adó a döntését a miniszter javaslatának kézhezvételét követő 15 napon belül hozza meg, majd
döntéséről haladéktalanul írásban tájékoztatja a minisztert, a kultúráért felelős minisztert és az Igénylőt.
(3) A szerződésmódosításhoz, ha az a 4. § (1) bekezdésében meghatározott valamely szerződéses feltétel
megváltoztatására irányul, a miniszter – kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének kikérését követően
megadott – egyetértése szükséges.
4. §

(1) A hasznosítási szerződés tartalmazza különösen
a)

a vagyontárgy megjelölését, a hasznosításba adáskor fennálló fizikai állapot rögzítésével,

b)

a hasznosító természetes személy (a továbbiakban: hasznosító) által előterjesztett kérelemre vonatkozó
birtokba adói döntésre történő hivatkozást,

c)

a hasznosítás ellenértékét,

d)

a vagyontárgy őrzési helyét,

e)

ha a vagyontárgy a nyilvánosság számára bemutatásra kerül, akkor a bemutatás
ea)

helyét,

eb)

vagyonbiztonsági követelményeit,

ec)

egyéb feltételeit,

f)

a hasznosítás időtartamát,

g)

a vagyontárgy állományvédelme és vagyonbiztonsága érdekében biztosítandó feltételeket,

h)

a vagyontárgy fizikai állapotában bekövetkezett változás esetén követendő eljárást, valamint

i)

a hasznosítási szerződésben foglaltak ellenőrzésének az eljárásrendjét.

(2) A hasznosítási szerződésben pénzügyi biztosíték kikötésének nincs helye.
5. §

(1) A határozott időre szóló hasznosítási szerződés időtartama a hasznosító kérelme alapján hosszabbítható meg.
(2) A szerződés meghosszabbítását – annak lejáratát megelőzően legalább 90 nappal – a miniszterhez benyújtott
írásbeli kérelmével kezdeményezheti a hasznosító.
(3) A hasznosítási szerződés meghosszabbítására irányuló ügyekben az 1–4. § rendelkezései alkalmazandóak azzal,
hogy az 1. § (4) bekezdésében meghatározott elhelyezési dokumentációt – ha az őrzési hely nem változik – nem kell
ismételten benyújtani.

6. §

(1) A hasznosítás időtartama alatt a hasznosító viseli a vagyontárgy állományvédelmét és vagyonbiztonságát szolgáló,
valamint a bekövetkezett károsodásából adódó, másra át nem hárítható kárveszélyt és költségeket.
(2) A vagyontárgy fizikai állapotában bekövetkezett változásról a hasznosító legkésőbb a tudomására jutástól számított
8 napon belül tájékoztatja a birtokba adót.
(3) A hasznosítási szerződés tárgyával kapcsolatos tisztítási, konzerválási vagy restaurálási munkák elvégzéséhez
a birtokba adó előzetes egyetértése szükséges.

7. §

(1) A kultúráért felelős miniszter a vagyontárgy fizikai állapotának felmérése céljából – a Vhr.-ben meghatározottak
szerint – helyszíni ellenőrzést tarthat. A hasznosító köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzés lefolytatása során
együttműködni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményét (a jegyzőkönyvben foglaltakat) kötelező megismertetni a birtokba
adóval. Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a hasznosító a szerződésben foglalt kötelezettségét
megszegi, illetve nem teljesíti a hasznosítási szerződésben megjelölt valamely feltételt, a kultúráért felelős miniszter
ennek tényéről haladéktalanul értesíti a birtokba adót.
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(1) A hasznosítási szerződés megszűnik
a)

ha a hasznosító meghal,

b)

a határozott időtartamú hasznosítási szerződős esetén, ha a hasznosítás időtartama lejárt és a szerződés
meghosszabbítására eddig az időpontig nem került sor,

c)

ha a hasznosítási szerződés jogszabályt sért, és a szerződés tartalma módosítással nem helyrehozható vagy
az vagyongazdálkodási szempontból nem indokolt.

(2) A hasznosítási szerződést a birtokba adó köteles felmondani, ha a hasznosító a szerződésben foglalt kötelezettségét
súlyosan megszegi, illetve nem teljesíti a hasznosítási szerződésben megjelölt valamely feltételt.
(3) A hasznosítási szerződést a hasznosító, illetve a birtokba adó a másik szerződő félhez intézett írásbeli nyilatkozatával
15 napos határidővel indokolás nélkül felmondhatja.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Az emberi erőforrások minisztere 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és
16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9., 10. és 12. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása
1. §		
A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (3) bekezdésében az „Az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum” szöveg lép.

2. Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet hatályon
kívül helyezése
2. §		 Hatályát veszti az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet.
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3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása
3. §		
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a köznevelési rendszerben folyó változások elemzését, kutatását, a köznevelés rendszerében folyó fejlesztések
szakmai támogatását végző kutató, fejlesztő intézményre (a továbbiakban: Eszterházy Károly Egyetem),”
4. §		
Az R1.
a)
2. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdésében az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly
Egyetemet” szöveg,
c)
2. § (5) bekezdésében a „felsőoktatási intézményt” szövegrész helyébe a „más felsőoktatási intézményt”
szöveg,
d)
15/A. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított” szövegrész helyébe
az „az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az R1. 30. § (8) bekezdése.

4. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
módosítása
6. §		
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
a)
1. § c) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre (a továbbiakban: OFI)” szövegrész helyébe
az „Eszterházy Károly Egyetemre (a továbbiakban: EKE)” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 8. §
(5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az „OFI” szövegrész helyébe az „EKE” szöveg,
c)
8. § (7) bekezdésében az „OFI” szövegrészek helyébe az „EKE” szöveg,
d)
10. § (3) bekezdésében az „OFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-0000000 számú fizetési
számlájára” szövegrész helyébe az „EKE Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00336121-00000000
számú fizetési számlájára” szöveg
lép.

5. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai
vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása
7. §		
Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére
kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly
Egyetem” szöveg,
b)
1. § (7) bekezdésében a „Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar” szövegrész helyébe
a „Testnevelési Egyetem” szöveg
lép.
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6. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
módosítása
8. §		
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 30. § (2) bekezdés
e) pontjában az „az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal” szöveg lép.

7. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet módosítása
9. §		
Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.)
EMMI rendelet
a)
16. § (2) bekezdés e) pontjában az „az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szöveg,
b)
16. § (2) bekezdés f ) pontjában az „az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az
„az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szöveg
lép.

8. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása
10. §		
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a)
2. § (2) bekezdés b) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (a továbbiakban: intézet)” szövegrész
helyébe az „Eszterházy Károly Egyetemet (a továbbiakban: EKE)” szöveg,
b)
11. § (6) bekezdésében a „feladatkörében eljáró intézet” szövegrész helyébe a „feladatkörében eljáró EKE”
szöveg,
c)
34. § (1) és (2) bekezdésében „az intézet” szövegrész helyébe „az EKE” szöveg
lép.

9. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása
11. §		
Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. melléklet C) rész 2. pontja.

10. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
1. §		
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
a)
22. § (1) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ)” szövegrész
helyébe az „a tankerületi központ”,
b)
169. § (8) bekezdésében, 181. § (1)–(3) bekezdésében és 182. §-ában a „Központ” szövegrészek helyébe
a „tankerületi központ”,
c)
181. § (3) bekezdésében a „Központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak”
szöveg lép.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása
2. §		
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 2. §
(5) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi központot”
szöveg lép.
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3. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosítása
3. §		
A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013.
(III. 1.) EMMI rendelet
a)
1. § (3) és (4) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész
helyébe az „a tankerületi központ”,
b)
3. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központot”
szöveg lép.

4. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása
4. §		
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a)
27. § (4) bekezdés a) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ)”
szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”,
b)
27. § (4) bekezdés a) pontjában, 10. melléklet 2. pontjában a „központtal” szövegrész helyébe a „tankerületi
központtal”,
c)
27. § (4) bekezdés b) pontjában, 28. § (2) bekezdés b) pontjában, 28. § (3) és (4) bekezdésében, 32. §
(4) bekezdés a) és b) pontjában, 10. melléklet 3. pontjában a „központ” szövegrész helyébe a „tankerületi
központ”,
d)
28. § (2) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 10. melléklet 2. pontjában a „központ” szövegrészek
helyébe a „tankerületi központ”,
e)
28. § (3) bekezdésében a „központtól” szövegrész helyébe a „tankerületi központtól”,
f)
28. § (4) bekezdésében a „központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak”,
g)
32. § (3) bekezdésében, 32. § (4) bekezdés b) pontjában a „központon” szövegrész helyébe a „tankerületi
központon”
szöveg lép.

5. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása
5. §		
A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.)
EMMI rendelet
a)
5. § (3) bekezdés e) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központ”,
b)
5. § (4) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi
központ”
szöveg lép.

6. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása
6. §		
Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet B) Központi Hivatalok
alcíme a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. A tankerületi központnál
13.1. a tankerületi igazgató
13.2. a gazdasági vezető”
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7. §		
Az R. 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcím
a)
3. pontjában a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál” szövegrész helyébe a „Klebelsberg Központnál”,
b)
3.6. és 3.7. pontjában az „egységének” szövegrész helyébe az „egység”
szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcím
a)
3.2. és 3.9. pontja,
b)
3.6. és 3.7. pontjában a „központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület” szövegrész.

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet módosítása
9. §		
A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet
a)
1. § d) pontjában az „állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire” szövegrész helyébe
az „oktatási központra és a tankerületi központokra”,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat B:25 mezőjében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe
az „oktatási központ”,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében az „állami intézményfenntartó központon” szövegrész
helyébe az „oktatási központon”,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat B:35 mezőjében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrészek
helyébe az „oktatási központ”
szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a szakképzést érintő vizsgatárgyak tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 2-án lép hatályba.
(2) Az 1. melléklet 15.2, 57.47–57.50. pontja 2017. január 3-án lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez
1. Az R. Melléklet HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
Irodalmi
vizsgabizottságot feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
működtető
nyomtatott
kötet vagy a
intézmény
helyesírási
feladatok
biztosítja
szótár, egy-,
kidolgozásával
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
legalább egy
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
Anyag
NINCS
témakör- és
tételcímek
Mikor?
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
NINCS
NINCS
A II.
Irodalmi
feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
nyomtatott
kötet vagy a
helyesírási
feladatok
szótár, egy-,
kidolgozásával
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
legalább egy
példány)

Emelt szint
Írásbeli
vizsga
NINCS
NINCS

Szóbeli
vizsga
témakör- és
tételcímek
jogszabály
szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

853

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Feladatsor

Tételkifejtés

I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Egy horvát
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű
adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó terjedelmű
ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
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A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között; a
szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két választási
lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A feladatlap
közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege horvát nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet,
drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli horvát
alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat
nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és az
azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás középpontjába
állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített téma, élmény,
probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya; a motívumok
szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi horvátság kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,

855

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat
II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá,
melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése:
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
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a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
Tartalmi minőség
25 pont
feladat
Nyelvi
Szövegszerkezet
5 pont
minőség
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák és a
központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes pontozási elv
szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
Nyelvi minőség
Helyesírás
Íráskép

40 pont
10 pont
25 pont
15 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor
lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy horvát nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldásából
és a megoldás kifejtéséből áll.
A horvát nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 horvát nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
horvát nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és horvát nyelvből is legalább 6 tételt módosítani
kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő segédeszközöket
használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a
feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó a tételnek megfelelő
részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép,
képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja.
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A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor összeállításához a részletes követelmények horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
témáit kell figyelembe venni.
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Horvát nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 200-250 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll. (nyelvi
transzformáció, lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi
horvátok nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb.
kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a horvát nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi horvátok irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
A vizsgáztató tanár a tétellel kapcsolatos kiegészítő kérdéseket tehet fel. Ha a feladat lehetővé
teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek közül.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, horvát nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
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- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - horvát nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási
Egy horvát
feladatok:
nyelvi tétel
műértelmező
kifejtése
szöveg és
reflektáló szöveg

Egy irodalmi
tétel kifejtése

40 pont

50 pont

25 pont

10 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg, és
a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi
feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy horvát nyelvű alkotáshoz (irodalmi
vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai
alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
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műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű, illetve
annak részlete). Az akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli horvát alkotóktól származó
művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A
feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű
ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi horvátság kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
40 pont
A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
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A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
Tartalom
15 pont
30 pont
Szövegszerkezet
5 pont
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
Reflektáló szöveg
Tartalom
5 pont
20 pont
Problémaérzékenység
5 pont
Gondolatmenet
5 pont
Nyelvi igényesség
5 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák és a
központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes pontozási elv
szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
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40 pont
30 pont
20 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor
lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy horvát nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A horvát nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 horvát nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
horvát nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és horvát nyelvből is legalább 6 tételt módosítani
kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor összeállításához a részletes követelmények horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
témáit kell figyelembe venni.
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Horvát nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Az altételek a témakörnek, illetve az altételben konkretizált feladatnak megfelelően
tartalmazhatnak egy megállapítást, idézetet, felvezető gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus
dokumentumot (pl. űrlapot, használati utasítást, újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes
oldalt, egynyelvű szótár részletét), majd közlik a kifejtendő feladat megjelölését. A feladat
megjelölés a részletes vizsgakövetelményekre épül.
A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi horvátok nyelvével, szokásaival, hagyományaival,
kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb. kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
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Az altételt a horvát nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi horvátok irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a horvát nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; horvát nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - horvát nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
”
2. Az R. Melléklet HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST fejezet helyébe a következő
rendelkezés lép:
„HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
I. OPIS I DETALJNI ZAHTJEVI MATURALNOG ISPITA
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A) KOMPETENCIJE
SREDNJA I VIŠA RAZINA
Vještina pravilne uporabe hrvatskog jezika: u govoru, razumijevanju i stvaranju teksta.
Poznavanje najznačajnijih oblika pismenog i usmenog izražavanja.
Sposobnost jezičnog izražavanja prilagođenog temi; pravilno pisanje, pregledni i čitki rukopis.
Veza između književnosti kao umjetnosti i ljudskog društva. Mjesto hrvatske književnosti u
svjetskoj književnosti; interpretacija književnih djela.
I. Razumijevanje teksta
- Sposobnost razumijevanja teksta: razumijevanje pisanog i govorenog teksta, poznavanje
logičke i semantičke strukture određenog teksta.
- Poznavanje i uporaba tiskanih i elektroničkih informacijskih izvora (rječnik, leksikon,
enciklopedija, antologija, tisak, internet, CD-ROM).
- Odabir i sistematizacija informacija adekvatno predmetu, funkciji i smjeru izražavanja.
- Stvaranje osobnog stava na temelju informacija stečenih na razne načine.
II. Interpretacija književnih i inih tekstova
- Uporaba raznih postupaka razumijevanja teksta prilagođeno vrsti (književnoj vrsti) i aspektu:
književnoumjetnički, publicistički, znanstvenopopularni tekstovi; uspoređivanje i interpretacija
tekstova prilagođeno vrsti (književnoj vrsti), načinu izražavanja i strukturi.
- Prepoznavanje, razumijevanje i prezentiranje kako književnost izražava iskustva, doživljaje i
misli raznih ljudi i razdoblja.
- Objektivna rekcija, odnosno reakcija i unošenjem subjektivnih crta, reagiranje u raznim
pismenim i usmenim oblicima na pročitano, uzimajući u obzir norme vrste teksta i adresata.
III. Pismeno stvaranje teksta
- Formuliranje osobnog mišljenja o raznim temama i književnim vrstama, odgovarajućom
preciznošću.
- Stvaranje tekstova tipa obavijesti, argumentacije, eseja o zadanoj temi (kulturno nasljeđe
Hrvata u Mađarskoj, donošenje odluka u svakidašnjem životu, ljudske veze, moralna pitanja,
osjećaji, tipovi problema današnjice, masovna komunikacija).
- Poznavanje tehnike i stilskih obilježja stvaranja raznih tekstova i njihova uporaba; samostalno
ispravljanje pravopisnih pogrešaka i grešaka u formuliranju i kompoziciji teksta (posjedovanje
sposobnosti samokontrole).
- Primjena normi standardnog jezika, pravilna primjena pravopisnih pravila korištenjem
pravopisa i bez njega. Čitko pisanje.
- Formuliranje dojma, doživljaja, mišljenja, osobnog stava nastalog na temelju umjetničkog
djela (poezija, proza, kazališni doživljaj, film, graditeljstvo, glazba).
- Primjena sadržajnih, kompozicijskih i jezičnih normi službenih tekstova (istupanje, natječaj,
pismo, autobiografija, zamolba i sl.).
IV. Govor, usmeno stvaranje teksta
- Jasno građeno i na bitno svedeno samostalno izlaganje prilagođeno jezičnoj normi govorne
situacije, vrsti, temi i adresatu.
- Dokazivanje retoričke sposobnosti izvođenjem memoriranog teksta (leksik, riječni i rečenični
naglasak, intonacija, stanka, jačina tona, boja tona, tempo govora).
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V. Korištenje pojmova
- Poznavanje jezičnih i književnih pojmova, njihova pravilna primjena u usmenom i pismenom
izražavanju.
- Dokazivanje primjerima da učenik razumije povezanost pojmova i promjenu njihovog
značenja.
Samo na višoj razini
- Definiranje i uspoređivanje pojmova i u povijesnom kontekstu.
B) TEMATSKI KRUGOVI
HRVATSKI JEZIK
TEME
1. Čovjek i jezik

2. Povijest hrvatskoga
jezika

RAZINA ISPITA

Srednja razina
Postanak jezika i govora, njegova
uloga u ljudskim kontaktima.
Činitelji i funkcije priopćavanja.
Jezični i nejezični kod
komunikacije.
Jezik i govor.
Jezik kao sustav koji je u stalnoj
promjeni.
Jezik kao sustav znakova.
Jezični znakovi (označitelj/izraz,
označenik/sadržaj).
Materinski jezik, strani jezik,
dvojezičnost.
Razlike između hrvatskog i
mađarskog jezika (npr. drugi tip
jezika).
Mjesto slavenskih jezika u
porodici indoeuropskih jezika.
Podjela slavenskih jezika
(praslavenski i staroslavenski
jezik; zapadnoslavenski,
južnoslavenski i istočnoslavenski
jezici).
Glavna razdoblja povijesti
hrvatskog jezika (prijelaz na
latinično pismo, hrvatska
leksikografija, težnje prema
jedinstvenom književnom jeziku,
počeci hrvatskog standardnog
jezika, značaj ilirskog pokreta u
povijesti hrvatskog jezika ,
podređenost hrvatskog jezika
srpskomu,

Viša razina
Uloga gesta, mimike i ostalih
tjelesnih znakova u ljudskim
kontaktima, na temelju primjera.
Karakteristike umjetničkog jezika
(estetska funkcija jezika).
Razni znakovni sustavi
(matematički i prometni znakovi,
piktogrami, simboli).

Prve hrvatske gramatike i
rječnici. Promjene u glasovnom
sustavu hrvatskog jezika.

Jezik, kultura i politika.
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A) Fonetika
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„Deklaracija”).
Pisani spomenici: Bašćanska
ploča, Red i zakon, Šibenska
molitva, Marijin plač. Glagoljica,
ćirilica i latinica.
Razvoj književnog jezika.
Najvažnija aktualna pitanja skrbi
za čistoću i pravilnost hrvatskog
jezika.
Jezični purizam i jezična kultura
(norme standardnog jezika,
poznavanje i korištenje jezičnih
priručnika).
Društvene i teritorijalne jezične
varijante (stručno nazivlje,
žargonizmi, regionalizmi).
Raslojenost suvremenog
hrvatskog jezika: razgovorni
jezik, narječja, regionalni jezik).
Odnos književnog jezika,
narječja, regionalni razgovorni
jezik. Veze između narječja i
književnog jezika.
Hrvatska narječja u Mađarskoj,
predstavljanje njihovih važnijih
karakteristika s primjerima.
Utjecaj informacijskog društva na
uporabu jezika i na jezično
općenje (npr. stvaranje teksta
računalom, komunikacija na
internetu, elektronsko
dopisivanje)
Glasovni sustav hrvatskog
jezika.
Tvorba glasova: nastanak glasova
i govorni organi.
Pravilna tvorba i izgovor glasova
č, ć, đ, dž, lj i samoglasničkog r.
Razlike u glasovnom sustavu
hrvatskog i mađarskog jezika.
Podjela glasova.
Poznavanje glasovnih promjena
(nepostojano a, alternacija l/o,
palatalizacija, sibilarizacija,
prijeglas, jotacija, jednačenje po
zvučnosti, jednačenje po mjestu
tvorbe), njihova svjesna i pravilna

Značaj Kratke osnove Ljudevita
Gaja.
Pravopisne rasprave među
suvremenim jezikoslovcima (npr.
etimologijski ili fonetički
pravopis).

Promjene u suvremenom
hrvatskom jeziku.
Utjecaj informacijskog društva na
jezičnu uporabu (jezgrovitost
kratkih pisanih poruka (SMS),
elektronično dopisivanje).
Utjecaj mađarskog jezika na
materinski jezik Hrvata u
Mađarskoj – s primjerima.
Glavne značajke najmanje jednog
narječja.

Bogatstvo glasovnog sustava
narječja.
Neke promjene u glasovnom
sustavu hrvatskog jezika u
njegovom povijesnom razvoju
(npr. jer (b), jor (b), jat (e),
nazali).
Alterniranost osnove; glasovne
promjene u osnovi i korijenu
riječi.
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primjena u usmenoj i pismenoj
uporabi jezika.
Pravilna uporaba alternacije
ije/je/e/i.
Pravilno naglašavanje rijeci,
intonacija.
Dokazivanje razlikovne funkcije
naglaska na temelju primjera.
Razdioba morfema (korijen,
osnova, nastavci) po značenju,
položaju i funkciji; njihova uloga
u tvorbi oblika.
Tvorba riječi od određenih vrsti
riječi.
Vrste riječi. Podjela riječi po
vrstama.
Gramatička obilježja
punoznačnih riječi (rod, broj,
padež, lice, vrijeme, način).
Podjela imenica i njihova
deklinacija.
Značenje zbirnih imenica, njihova
deklinacija i sročnost.
Vrste pridjeva i njihova dvojaka
deklinacija.
Komparacija pridjeva.
Vrste i promjena zamjenica.
Vrste brojeva i njihova
promjena.
Sročnost brojeva i imenskih riječi
u padežu.
Podjela glagola; vrste glagola.
Vrste priloga i njihovo značenje.
Uloga prijedloga i njihova
rekcija.
Pravilna uporaba prijedloga k(a) i
s(a).
Uloga veznika, usklika i riječca u
rečenici.
Razlike u podjeli vrsta riječi, u
rečeničnim dijelovima i njihovim
izražajnim sredstvima u
mađarskom i hrvatskom jeziku.
Pravopis pojedinih vrsta riječi.
Razlike u hrvatskom i
mađarskom pravopisu.
Paradigmatski i sintagmatski

Alternacija ije/je/e/i u silabičkoj
versifikaciji.

Osnovni i oblični nastavci
(nastavci za tvorbu imenica i
glagola).

Učestalost uporabe aorista i
imperfekta u svakidašnjem
govoru i u književnoumjetničkom
stilu.
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odnosi u rečenici (spojevi riječi).
Prepoznavanje veza između
rečeničnih dijelova i rekcije.
Gramatičko ustrojstvo rečenice. Obavijesno ustrojstvo iskaza i
Članjivost rečenice (raščlanjene i red rijeci. Stilistička uloga
neraščlanjene rečenice, potpune i obrnutog reda rijeci (inverzija).
eliptične rečenice).
Rečenica i iskaz.
Ciljna usmjerenost rečenica
(izjavna, upitna, usklična,
zapovjedna).
Rečenični dijelovi (subjekt,
Razlikovanje i pravilna uporaba
predikat,
imperativa u iskazivanju molbe,
objekt, atribut, apozicija) i
želje i zapovijedi.
njihova izražajna sredstva.
Sročnost (prema broju, licu i
rodu).
Modalnost.
Rečenična uloga pojedinih vrsta Značenje prezenta i perfekta u
riječi.
rečenici: prava sadašnjost i
Npr. imenice i pridjevi u opisu
pripovjedački prezent, pravi
perfekt, izražavanje budućnosti
(nominalni stil), glagoli u
prezentom i perfektom,
pripovijedanju (dinamizam),
uloga zamjenica (zamjenjivanje svevremenski prezent i perfekt.
imenskih riječi).
Proste i složene rečenice.
Interpunkcijski znakovi u rečenici
i tekstu.
Pisani i govoreni tekst.
Upoznavanje strukture raznih
privatnih i službenih tekstova,
stvaranje službenih tekstova.
Tipovi i karakteristike eseja,
etape pisanja eseja.
Izražavanje misli i osjećaja iz
različitog stajališta.
Tipovi tekstova potrebnih za dalje
učenje, za zapošljavanje (npr.
molba, životopis, natječaj,
službeno pismo,
ovlaštenje/punomoć,
istupanje/primjedba/osvrt).
Uporaba informacija adekvatno
zadaći, stvaralačkoj svrsi i
etičnosti.
Uloga pozivnice, čestitke,
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zahvalnice i izražavanja sućuti u
društvenom općenju.
Monolozi i dijalozi (npr.
predavanje, rasprava).
Jezik reklama, pogreške u tim
tekstovima.
Pojam rječničkog blaga.
Aktivno i pasivno rječničko
blago.
Razlozi promjene leksika.
Načini obogaćivanja rječničkog
blaga (leksičko posuđivanje,
raspad višeznačnosti, tvorba
riječi, srastanje i preobrazba).
Tvorbeni načini (prefiksalna,
sufiksalna, prefiksalno-sufiksalna
i složeno-sufiksalna tvorba).
Onomastika (osobna imena,
nadimci, etnonimi i toponimi).
Sigurnost u uporabi jednojezičnih
i višejezičnih rječnika.
Pojam stila.
Stil u svakodnevnoj uporabi
jezika, u stručnom jeziku i lijepoj
književnosti.
Povezanosti između jezika i stila.
Odnosi između književnog jezika
i žargona. Stilski slojevi
hrvatskog jezika i njihove
karakteristike.
Funkcionalni stilovi hrvatskog
jezika i njihove karakteristike.
Glavne značajke
književnoumjetničkoga,
publicističkoga, znanstvenoga,
administrativnog i razgovornoga
stila.
Uporaba riječi i njihova stilska
vrednota (stilemi).
Jednoznačnost i višeznačnost
riječi (jednoznačnice,
višeznačnice, sinonimi,
homonimi, homografi).
Dva načina postanka prenesenoga
značenja (metafora, metonimija).
Osnovno i prvotno značenje.

Stilistička vrijednost historizama,
arhaizama, lokalizama,
regionalizama, dijalektizama,
kolokvijalizama, žargonizama,
vulgarizama, stranih riječi i
frazema.

Veza jezika i stila.
Odnos književnog jezika i
žargona.

Frazeološki izrazi i njihova uloga
u svakodnevici i umjetničkoj
jezičnoj uporabi.

Objašnjenje postanka nekoliko
frazeoloških izraza navođenjem
primjera. Promjena značenja
riječi.
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Denotativno/osnovno i
konotativno/izvedeno značenje.
Podruštvljeno i individualno
značenje.
Poznavanje rječnika i njihovih
znakova.
Stilska sredstva slikovitog izraza i
njihovo djelovanje.
Upućenost u povijest stilova na
temelju poznavanja stilskih
razdoblja i smjerova.
Retorika kao umjetnost
uvjeravanja sugovornika.
Glavni jezični kriteriji i kriteriji
ponašanja prilikom javnog
govora.
Kriteriji kulturne rasprave i
iznošenja osobnog
suda/mišljenja.
Osobine/vrline i zadaće
govornika.
Komunikacijske funkcije
govorničkog
teksta.
Prikupljanje, raspoređivanje
građe i formuliranje i izvođenje
teksta.
Dokazivanje, sastavljanje
argumenata, logika i tehnika
dokazivanja; razmještaj dokaza.
Metode pobijanja.
Sastavljane predavanja, ispitnog
odgovora.
Sredstva efektnog predavanja.
Službeno iznošenje mišljenja,
uzimanja riječi u danoj situaciji.
Monolozi (predavanje, govor).

Zahtjevi srednje razine su obvezatni i na višoj razini.
POJMOVI
SREDNJA I VIŠA RAZINA
Pojmovni zahtjevi više razine istaknuti su kurzivom.
artikulacija samoglasnika, suglasnika; glasovne promjene

Varijante stila i norme u
pojedinim razdobljima na temelju
primjera.

Značaj retorike i društvene
prilike/situacije njene uporabe.
Retorika kao znanost
govorničkog umijeća.
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ciljna usmjerenost rečenica, modalnost
dvojezičnost
ekspresivnost, eufemizam, evokacija, arhaizacija, nekrotizam, poetizam
jezik gestikulacije
indoeuropski jezici
interpunkcijski znakovi: crtica, zagrada, dvotočje, točka sa zarezom, navodnici
intonativna sredstva rečenice i teksta
izražajna sredstva stilskih smjerova
jezična norma
jezični zakon
jezični znak, znakovni sustav
komunikacija, činitelji i funkcije komunikacijskog procesa
metafora
morfem: korijen, osnova, nastavci
onomatopeja, aliteracija, anzabman
spomenici pismenosti, publicističke vrste: vijest, izvještaj, intervju, reportaža, recenzija, kritika
raslojenost leksika: područna, funkcionalna i vremenska; standard, razgovorni jezik, književni
jezik, narječje, regionalni jezik, stručni jezik, žargon
razdoblja povijesti hrvatskog jezika
rečenično ustrojstvo: prosta rečenica, složena rečenica, zavisno i nezavisnosložena rečenica
red riječi: osnovni, obilježeni, automatizirani; obavijesno ustrojstvo rečenice: poznati i novi
elementi
slavenski jezici: zapadnoslavenski, južnoslavenski, istočnoslavenski; praslavenski i
staroslavenski jezik
slojevi riječi: riječi nastale od hrvatskih, usvojenice, tuđice
spojevi riječi i njihove vrste
sročnost
stil, stilska vrijednost, stilem, stilski utjecaj
izražajna sredstva stilskih smjerova
stilske figure: ponavljanje, lirski paralelizmi, antiteza, nabrajanje, gradacija, hiperbola
tekst, jedinice teksta: ulomak, kontekstualno značenje
tip teksta: opis, pripovijedanje, objašnjenje, dijalog, monolog, zamolba, autobiografija, natječaj,
službeno pismo, istupanje, informacija, traženje savjeta, jezične forme uljudnosti, prikaz,
zahvalnica, pozivnica, sažalnica
tropi: metafora, metonimija, poredba, alegorija, simbol
tvorbeni načini: tvorba riječi, leksičko posuđivanje, raspad, višeznačnost
usmeno i pismeno izražavanje, javna i privatna jezična uporaba
ustaljeni izrazi: izreka, poredbena izreka, krilatica, poslovica
vrste riječi
značenje: značenje riječi, denotativno i konotativno značenje, osnovno/rječničko i kontekstualno
značenje
znak, znakovni sustav
značenje riječi: jednoznačnice, višeznačnice, homonimi, sinonimi, antonimi, homografi
vrste rečenica, modalnost
TEMATSKI KRUGOVI
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HRVATSKA KNJIŽEVNOST
TEME
Autori i djela
Životna djela

Portreti

Način viđenja

RAZINA ISPITA

Srednja razina
Marin Držić, Petar Preradović,
August Šenoa, Silvije Strahimir
Kranjčević, Antun Gustav Matoš,
Miroslav Krleža, Tin Ujević,
Josip Gujaš Džuretin.
Glavne činjenice života spisatelja.
Karakteristične točke privrženosti
spisatelja regiji/području i
kulturnom uzoru.
Glavne značajke književnog
opusa.
Imenovanje nekolicine
suvremenika spisatelja.
Veze između književnih djela
(teme, životne situacije, vrste,
način izražavanja, karakteristični
motivi).
Interpretacija glavnih umjetničkih
djela.
Smještaj određenog književnog
djela u književni opus i u
razdoblje.
Izvođenje memoritera.
Ivan Mažuranić,August Šenoa,
A. B. Šimić,
Miroslav Krleža, Vladimir
Vidrić,
Dragutin Tadijanović, Ranko
Marinković, Dobriša Cesarić,
Vesna Parun.
U okviru nekoliko karakteristika
životnog opusa predstavljanje,
interpretacija 1-2 lirska djela i/ili
jednog proznog, dramskog djela,
npr. na temelju epohalnog stila,
teme, književne vrste,
kompozicije, tipičnih motiva.
Marko Marulić, Petar
Preradović, Ivan Gundulić,
Ksaver Šandor Gjalski,
Vjenceslav Novak, Ante Kovačić,

Viša razina
Glavne teme i problemi
pojedinih razdoblja.
Zbirke (teme, motivi, aspekti
raspodjele/odabira).
Smjerovi i drugi utjecaji koji su
određivali književni opus
spisatelja.
Činjenice (utjecaji, paralele
svjetske književnosti) vezani uz
prikaz, interpretaciju.
Veze s mađarskom književnošću.
Mjesto i utjecaj autora u
književnoj tradiciji.

Veza književnog roda, vrste, stila
književnog djela sa stilskim,
idejnim smjerovima i epohalnim
stilom određenog razdoblja.
Utjecaj književnog djela na
književnu tradiciji.
Orijentacija u razdoblju te u
književnoj tradiciji.

Opće karakteristike društvenog i
obiteljskog romana kroz primjere
iz svjetske književnosti. Krleža i
Ady.
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Ivan Goran Kovačić, Miroslav
Krleža, Jure Kaštelan, Josip
Pupačić.

Interpretacija djela

Iz suvremene književnosti

Svjetska književnost

Karakteristike analitičke drame
na temelju Krležine drame
Gospoda Glembajevi.
Interpretacija 2-3 lirskih i/ili 1-2
Predstavljanje karakteristika
epskih odnosno dramskih djela
načina viđenja svijeta i načina
slobodno biranog autora u
izražavanja na temelju
kontekstu učenja/teorija/
interpretacije 1-2 književna djela. smjerova razdoblja.
Etičke, estetske i filozofske
Interpretacija memoriranog
konotacije u djelima postavljenih
teksta.
problema.
Uporaba memoriranih tekstova
prilikom interpretacije djela.
Interpretacija 2-3 lirskih i/ili 1-2 Interpretacija nekoliko pjesama
epskih djela barem jednog autora. nekog pjesnika, 1-2 književnih
djela kojeg dramskog ili proznog
Predstavljanje književnih djela
isticanjem njihovih bitnih
spisatelja.
Usporedba književnih djela sa
karakteristika.
smjerovima razdoblja.
Književna vrsta, tema, motivi,
kompozicija, jezik književnog
djela.
Po slobodnom izboru jedan
spisatelj iz nedavne prošlosti
književnosti Hrvata u Mađarskoj.
Karakteristike književnog jezika
današnjice na temelju primjera
(prisutnost kolokvijalizama i
žargonizama i sl. u suvremenoj
hrvatskoj književnosti).

Osnove tradicija europske
književnosti: antička književnost
i Biblija (književne vrste, teme,
motivi, životne situacije, tipovi
junaka).
Karakteristike jednog razdoblja
predstavljene pomoću njegovog
tipičnog predstavnika (srednji
vijek, renesansa, barok,
prosvjetiteljstvo, romantika,
realizam, avangarda, XX.
stoljeće).
Npr. Balzac: Otac Goriot realizam. Baudelaire: Albatros francuska simbolistička lirika.
Razdoblja, povijest stilova Prikaz sličnosti i različitosti u

Poznavanje karakteristika
razdoblja.
Navođenje po dva spisatelja po
razdobljima.
Napomena: Učenici koji
mađarski jezik uče kao strani
jezik stoga ne uče svjetsku
književnost unutar mađarske
obvezatni su predstaviti po
slobodnom izboru dva prozna ili
dramska djela i navesti
karakteristike razdoblja u kojem
su nastala.
Prikaz sličnosti i različitosti u
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tematici i načinu izražavanja
barem dviju grana umjetnosti
najmanje jednog razdoblja.
Npr. religioznost srednjovjekovne
književnosti.
Stilska obilježja baroknog
slikarstva i književnosti.
Prikazi barokne kićenosti u
književnosti i slikarstvu.
Klasicistička kompozicija.
Ideje hrvatskog preporoda u
književnim djelima.
Glavne značajke razdoblja
hrvatske književnosti: autori,
djela, smjerovi.
Karakteristike hrvatske
srednjovjekovne književnosti,
humanizam, renesansa, barok i
prosvjetiteljstvo.

tematici i načinu izražavanja
barem u dvije-tri grane umjetnosti
najmanje dvaju razdoblja.
Komparacija pojedinih razdoblja
(npr. renesansa i barok).
Reakcija razdoblja na prethodna
razdoblja (npr. razlike između
romantizma i realizma: okretanje
iz prošlosti prema sadašnjosti,
umjesto idealiziranih junaka u
književna djela ulaze prosječni
junaci svakodnevice.
Počeci hrvatske pismenosti
(Crnorizac Hrabar: Traktat o
pismenima).
Utjecaj talijanske renesanse na
hrvatsku renesansnu književnost
(npr. Petrarca).
Razlozi nastanka novih
književnih središta u razdoblju
baroka (sjeverna Hrvatska).
Hrvatski preporod (ilirizam) i
Sličnosti između suvremenih
hrvatski romantizam.
hrvatskih i mađarskih nastojanja
(nacionalna neovisnost,
nacionalni jezik).
Šenoino doba (protorealizam).
Formiranje hrvatskog i
mađarskog povijesnog romana
(August Šenoa i Eötvös József)
Glavne karakteristike i teme
Utjecaj ruskih realističkih
hrvatskog realizma.
spisatelja (npr. Turgenjev) na
hrvatski realizam.
Eugen Kumičić i hrvatski
naturalistički roman (Eugen
Kumičić: O romanu).
Modernizam, modernistički
Utjecaj francuskog simbolizma
smjerovi u hrvatskoj književnosti (npr. na A. G. Matoša).
(dekadencija, parnasizam,
Pjesničko stvaralaštvo Vladimira
simbolizam, impresionizam,
Vidrića.
secesija) - način života, pjesnička
sudbina, pjesnički izraz,
književne vrste.
Hrvatska književnost od
Socijalno pjesništvo Dobriše
modernizma do 50-ih godina XX. Cesarića.
stoljeća (avangardizam,
Veze između Jame Ivana Gorana
ekspresionizam, realističke teme, Kovačića i pjesništva Miklósa
socrealizam, ruralitet,
Radnótija.
regionalizam).
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Druga moderna u hrvatskoj
književnosti
(1952.-68.):
Okretanje prema zavičaju kao
karakterističnoj tematici, stavovi i
shvaćanja autora okupljenih oko
časopisa Krugovi.
Postaje povijesti književnosti
Hrvata u
Mađarskoj predstavljanjem po
jednog književnog djela.
Antički, biblijski i drugi motivi u
hrvatskoj književnosti:
npr. biblijski motivi u pjesmama
Silvija Strahimira Kranjčevića.
Motiv prolaznosti u epskim
djelima Ivana Gundulića.
Motiv cvijeća u Matoševom
stvaralaštvu.
Motiv dolaska u Krležinim
djelima.
Motiv smrti u pjesmama A. B.
Šimića.
Motiv ljubavi od hrvatskih
petrarkista do modernizma.
Formuliranje zadaća pjesništva
od romantizma do suvremene
književnosti.
Domoljublje i borba za slobodu u
pojedinim razdobljima hrvatske
književnosti.
Tipične književne vrste pojedinih
razdoblja, navođenjem primjera.
Npr. renesansna komedija,
budnica u romantizmu, realistički
roman, domoljubna poezija
romantizma.
Analiza beletrističkih književnih
djela s poetskog aspekta,
komparacijska analiza djela.
Razumijevanje i analiza osnovnih
veza između teme i književne
vrste te književne vrste i
kompozicije djela.
Karakteristike novela ugođaja
Ksavera Šandora Gjalskog npr.

Vesna Krmpotić: Djetetu u
utrobi, Mak
Dizdar: Modra rijeka

Formuliranje smisla ljudskog
života u raznim razdobljima.
Motiv grijeha i kajanja u djelima
hrvatske književnosti.
Motiv bola u Vidrićevoj poeziji.
Tradicionalne (općeljudske) teme
u hrvatskoj književnosti.
Razlike u načinima izražavanja
određenih tema u pojedinim
razdobljima kod pojedinih
književnika.
Socijalna tematika u hrvatskoj
književnosti.
Hrvatski krajevi u djelima
hrvatskih književnika.
Sličnosti i razlike između
hrvatske i mađarske književnosti
o temama: borba za nacionalni
jezik i nacionalnu neovisnost.
Imenovanje i usporedba istih i
različitih karakteristika djela iste
književne vrste nastalih u raznim
razdobljima (npr. razvoj
hrvatskog povijesnog romana od
Šenoe do Nehajeva, raznolikost
novela u XIX. i XX. stoljeću).
Utjecaj svjetskog baroknog epa
na hrvatski ep (Tasso - Gundulić).
Soneti Antuna Gustava Matoša u
kontekstu svjetske književnosti.
Prikaz karakteristika slobodnog
stiha preko jednog djela po
slobodnom izboru.
Kronološki slijed događaja u
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preko analize novele Na Badnjak.
Književne vrste diskurzivnog
književnog roda (znanstvenopopularna proza) (putopis,
životopis, dnevnik).
Karakteristične pjesničke slike i
stilska sredstva pojedinih
razdoblja hrvatske književnosti.
Prikaz pripovjedne tehnike u
hrvatskim novelama i romanima
pomoću jednog književnog djela.
Autori privrženi lokalnoj sredini,
regiji, rodnom mjestu: - Dinko
Šimunović: Muljika; hrvatsko
dijalektalno pjesništvo - Dragutin
Domjanić: Bele rože; prikazi
hrvatskih krajeva i regija u
književnim djelima (npr. Ksaver
Šandor Gjalski: Perillustris ac
Generosus Cintek, jedna pjesma
Matilde Bölcs, Jolanka Tišler:
Kajkavska ruža).
Osnovne karakteristike i
književne vrste usmene narodne
književnosti; utjecaj usmene
književnosti na umjetničku
književnost; prikaz po jednog
karakterističnog djela.
Npr. pjesme uz razne običaje,
brojalice, njihova versifikacija,
karakteristične pjesničke slike,
motivi.
Karakteristike usmene
književnosti u pjesmama
hrvatskih petrarkista.
Prikaz usmene književnosti
Hrvata u Mađarskoj na osnovi
jednog karakterističnog djela.
Za memoriranje: 1-2 narodne
pjesme, odlomci.

Zahtjevi srednje razine su obvezatni i na višoj razini.
POJMOVI
Pojmovni zahtjevi više razine istaknuti su kurzivom.
absurd

romanu i odstupanje od njega - na
temelju primjera.

Miroslav Krleža: Balade Petrice
Kerempuha
Karakteristike dijalektalnog
pjesništva Hrvata u Mađarskoj.

Usmena narodna književnost i
romantizam.
Narodni izrazi i pjesničke slike
usmene književnosti u epu Ivana
Mažuranica: Smrt Smail-age
Čengića.
Mađarski junaci (Hunjadijevi,
Zrinski, Svilković) u hrvatskim
narodnim epskim pjesmama.
Sakupljači narodne baštine
Hrvata u Mađarskoj (Đuro
Franković, Živko Mindić, Đuro
Šarošac, Vinko Žganec)).
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antika
apokrifi
Biblija: Stari i Novi zavjet; Petoknjižje, psalam, evanđelje, parabola, iskonski grijeh, potop,
babilonska kula, savez, kanonizacija
didaktičnost
dikcija, upravni i neupravni govor
diskurzivne vrste: putopis, životopis, dnevnik
drama: dikcija, situacija, konflikt, tragični junak, prizor, čin, didaskalije, komedija situacije,
komedija karaktera, rekviziti, pozornica, kazališni oglas, dijalog, monolog, ekspozicija, zaplet,
kulminacija, rješenje/katarza, prolog, epilog
dramske vrste: tragedija, komedija, tragikomedija; analitička drama, absurdna drama, prikazanja,
moralitet, misterij, pastorala, farsa, maskerata
epohalni stil, stilski smjer, antička književnost, srednjovjekovna književnost, humanizam,
renesansa, reformacija, protureformacija, barok, rokoko, klasicizam, sentimentalizam,
preromantika, romantizam, realizam, naturalizam, parnasizam, simbolizam, impresionizam,
secesija, avangarda, futurizam, ekspresionizam, nadrealizam, modernizam, mjesto i uloga
pjesnika
epska kompozicija
epsko pjesništvo
epske vrste: anegdota, balada, pripovijetka, (novela ugođaja), ep, poema, legenda, narodna
pripovijetka, mit, novela, parabola, roman, ispovijest, roman u stihovima
estetska vrednota
estetsko djelovanje
groteska
harmonija (sklad), disharmonija, napetost, retardacija
humor, ironija, podrugljivost
kaligram
karakter, karakterizacija, novela karaktera, drama karaktera
katarza
kazalište, činitelji kazališnog dojma
književna tradicija
književni rod: lirika, epika, drama, diskurzivni; književna vrsta
književno razdoblje, književna kritika, teorija književnosti
kult
kulturnopovijesno razdoblje
lirika: subjektivnost, lirski subjekt
lirske vrste: stare lirske vrste: oda, elegija, himna, ditiramb, epigram, epistola, idila, epitaf;
programska pjesma (arspoetika), slobodni stih, pjesma u prozi, sonet, davorija, budnica, gazela
mašta, asocijacija
mitologija, mit
nacionalni ep
oblici pjesničkog izraza: tropi i figure: metafora, metonimija, personifikacija, alegorija, simbol,
eufemizam, epitet, antiteza, asonanca, aliteracija, anafora, epifora, gradacija, onomatopeja,
poredba, hiperbola, inverzija, oksimoron, polisindeton
oblici pripovjedačkog postupka: pripovijedanje, opis, dijalog, unutarnji monolog
petrarkisti
pjesnički stav, pjesnička uloga
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poetizacija, stiliziranost, alegorijsko i simbolično prikazivanje
povijest književnosti
pripovjedač, aspekt pripovjedača
proza u trapericama
razdoblje; ilirizam
rima, vrste rima: parna rima, nagomilana rima, obgrljena rima, ukrštena rima
ritam, melodioznost
struktura, kompozicija, forma
svjetska književnost, religiozna književnost
tema, motiv
tipovi junaka
tipovi romana: obiteljski roman, društveni roman, povijesni roman, živopisni roman, roman
eseja, roman u pismima, psihološki roman, pustolovni roman, pikareskni roman, idejni roman
trubadursko pjesništvo
umjetničko djelo, usvajanje umjetničkog djela, interpretacija
usmena narodna književnost, umjetnička književnost
usmenost, pismenost
versifikacija: kvantitativna i tonsko-silabička versifikacija; stih, strofa, vrste stihova, vrste strofa,
heksametar, pentametar, distih
viđenje, vizija
vrijeme, vremenske razine/ravni, simultanizam
II. OPIS ISPITA
Dijelovi ispita
Srednja razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
15 minuta
100 bodova
50 bodova

Viša razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
20 minuta
100 bodova
50 bodova

Pomagala koja se mogu koristiti na ispitu
Srednja razina
Viša razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Osigurava
NEMA
NEMA
NEMA
NEMA
pristupnik
Osigurava
Za rješavanje
Čitanka, svezak
Za rješavanje
Čitanka, svezak
ustanova nadležna testa II. tiskani
ili drugi tiskani
testa II. tiskani
ili drugi tiskani
za izborno
pravopis,
nosači
pravopis,
nosači
povjerenstvo
jednojezični i/ili
informacija u
jednojezični i/ili
informacija u
dvojezični rječnik svezi sa zadacima dvojezični rječnik svezi sa zadacima
(za po deset
(za po deset
pristupnika
pristupnika
najmanje po jedan
najmanje po jedan
primjerak)
primjerak)
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Javno se objavljuje
Materijal
Termin

Srednja razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
naslovi tematskih
krugova i teza
NEMA
sukladno pravnoj
regulativi

Viša razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
naslovi tematskih
krugova i teza
NEMA
sukladno pravnoj
regulativi

ISPIT SREDNJE RAZINE
Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
15 minuta
90 minuta
150 minuta
Niz zadataka
Razlaganje teze
Test I.:
Test II.:
Razlaganje zadatka
Razlaganje zadatka
Razumijevanje teksta i
Stvaranje teksta
jedne teze iz hrvatskog
jedne teze iz
argumentacija ili
interpretativne analize
jezika
književnosti
stvaranje praktične
umjetničkog djela ili
vrste teksta
komparativna analiza
umjetničkog djela
50 bodova
40 bodova
10 bodova
25 bodova
Pravopis: 8 bodova
Jezična kakvoća razlaganja: 15 bodova
Urednost rukopisa: 2 boda
100 bodova
50 bodova
Pismeni ispit
Opća pravila
Na pismenom ispitu pristupnici moraju riješiti jedan niz zadataka sastavljen u središnjici.
Pristupnik prvo rješava zadatke testa I. za što ima na raspolaganju 90 minuta. Test sadrži zadatak
razumijevanja teksta koji je planiran za 60 minuta i zadatak stvaranja reksta planiranog za 30
minuta. Testove ispita nakon isteka od 90 minuta skuplja profesor koji nadzire ispit.
Nakon toga slijedi podjela i rješavanje testa II. za što pristupnici imaju na raspolaganju 150
minuta. Pri rješavanju je dozvoljeno korištenje pravopisa, odnosno jednojezičnog i/ili
dvojezičnog tiskanog rječnika.
Formalne karakteristike pismenog testa
Prvim dijelom pismenog ispita se očekuje razumijevanje jednog teksta i stvaranje jednog teksta
dane vrste koji se vezuje uz svakodnevni život. Prema tome on sadrži jedan niz zadataka
razumijevanja teksta i jedan zadatak stvaranja teksta - koji može biti argumentiranje ili stvaranje
praktične vrste teksta. Pristupnik bira od dvije vrste zadataka stvaranja tekstova.
U drugom dijelu pismenog ispita se očekuje stvaranje jednog teksta interpretativne analize
umjetničkog djela koji može biti analiza jednog umjetničkog djela po zadanim kriterijima ili
usporedna interpretativna analiza dvaju umjetničkih djela po zadanim kriterijima. Pristupnik bira
od dvaju zadataka interpretativne analize teksta.
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Tamo gdje pristupnik bira od u testu naznačenih zadataka, svoj izbor označava na testu. Ako je
umjesto zadatka koji je otpočeo rješavati izabrao drugi, onda onaj sastavak koji smatra nevažećim
mora precrtati.
Sadržajne karakteristike pismenog testa
I. Razumijevanje teksta i argumentitanje ili stvaranje praktične vrste teksta
Niz zadataka razumijevanja teksta
Tekst razumijevanja teksta sastoji se od jednog, eventualno dvaju (povezanih) znanstvenopopularnih tekstova, teksta publicističkog djela – ili fragmenata tekstova - od 700-1000 riječi.
Pitanja kojima se propituje razumijevanje teksta, sukladno tematskim, strukturnim, jezičnim i
komunikacijskim karakteristikama teksta mogu biti usmjerena prema sljedećem:
- identifikacija, interpretiranje: činjenica, podatak koji se neposredno/direktno nalazi u tekstu;
različiti argumenti, stajališta u tekstu; stav autora; značenje teksta, slojevi značenja;
- uzajamne povezanosti: među gramatičkim, stilističkim karakteristikama teksta; između testa i
naslova; između značenja cijelog teksta i slojeva značenja;
- karakteristike teksta glede kriterija komunikacije, vrste književnog djela i glede
pragmatičnosti; uloga ukazivanja i pozivanja u tekstu; veze između teksta i drugih (vanjskih)
informacija;
- gradnja teksta: logičke sadržajne veze u tekstu; struktura teksta, način uređenja teksta,
značenje koje se projicira gradnjom teksta;
- razgradnja teksta (npr. sažimanje na osnovi zadanih kriterija u formi skice, izvoda itd.)
Argumentitanje ili stvaranje praktične vrste teksta
Pristupnik rješava jedan zadatak argumentiranja ili stvaranja praktične vrste teksta tako da
izabere od sljedećih dviju ponuđenih mogućnosti. Očekivani obim rješenja zadatka je 120-200
riječi.
Zadatak može biti:
A) Argumentiranje: stav potkrijepljen s 3-5 argumenata u svezi s nekim pitanjem/problemom iz
javnog života, kulture, načina života.
B) Stvaranje praktične vrste teksta zadane vrste, teme, eventualno komunikacijskim čimbenicima.
Vrste teksta mogu biti sljedeće: motivacijsko pismo; službena pisma različitih tema (npr.
prigovor/žalba), zamolba, istup, inicijalni istup za raspravu, preporuka, laudacija.
Oba zadatka mogu sadržati kratke inicijalne tekstove, fragmente tekstova koji potiču na
razmišljanje. Test sadrži parcijalne bodove koji se mogu dati po sadržajnim, jezičnim, formalnim
kriterijima i kriterijima umjetničkog djela konkretnog zadatka.
II. Stvaranje teksta interpretativne analize umjetničkog djela
Pristupnik bira jedan od dvaju zadataka stvaranja tekstova. Očekivani obim rješenja
izabranog zadatka je 400-800 riječi. Zadaci mogu biti sljedeći:
A) Interpretativni prikaz, koncetriran na probleme, jednog umjetničkog djela (fragmenta djela).
B) Usporedna interpretacija dvaju umjetničkih djela (fragmenata djela) po zadanim kriterijima.
Bazični tekstovi obaju zadataka su književna djela na hrvatskom jeziku (mogu biti lirska,
beletristička ili dramska djela, odnosno fragmenti djela). Mogu se izabrati i djela hrvatskih autora
iz Mađarske i izvan Mađarske, iz bilo kojeg razdoblja, stilskog razdoblja, bez ograničenja u
odnosu na temu i književnu vrstu. U zadatku nije izričit zahtjev poznavanje autora. U slučaju
fragmenta djela se ne očekuje poznavanje cijelog djela.
Važni element obaju zadataka je prepoznavanje problema i reflektiranje na probleme koji su
obrađeni u književnim tekstovima. Oba zadatka sadrže problem koji je u središtu interpretativne
analize i usporedbe, te njegov istaknuti kriterij, kriterije (npr. prikazane teme, doživljaji,
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problemi, stanja; ponašanje, karakterizacija, međusobni odnos lik(ov)a; uloga i značenje motiva u
pogledu na život, sustav vrijednosti različitih razdoblja).
Najmanje jedan zadatak mora biti povezan s kulturom Hrvata iz Mađarske.
Vrednovanje pismenog testa
Središnja Uputa za ispravljanje i vrednovanje sadrži raspored bodova koji se mogu dati za
pojedine zadatke. Uputa za ispravljanje i vrednovanje u natuknicama sadrži moguće sadržajne
elemente rješenja i mogućnosti odstupanja od njih. Na vrednovanje učinka pristupnika ne smije
utjecati okolnost ako osobni stav ocjenjivača odstupa od općenito prihvaćenog stava u odnosu na
problem, pitanje, pojavu o kojoj je riječ u zadatku, kao ni to ako se pristupnikovo mišljenje
razlikuje od pristupa koje se smatra općenito prihvaćenim pristupom.
Profesor koji ispravlja test kod svakog zadatka označava pravopisne i jezične pogreške sukladno
tipovima pogrešaka kako su navedene u središnjoj Uputi za ispravljanje i vrednovanje. Svojom
konačnom ocjenom vrednuje pravopis i urednost rukopisa cijele radnje.
I. Razumijevanje teksta i stvaranje praktične vrste teksta
Ispravljanje i vrednovanje niza zadataka razumijevanja teksta
Vrednovanje niza zadataka razumijevanja teksta obavlja se na osnovi središnje Upute o
ispravljanju i vrednovanju. Maksimalna bodovna vrijednost niza zadataka je 40 bodova.
Odgovore koji se mogu prihvatiti, odnosno parcijalne bodove koji se mogu dati sadrži Uputa za
ispravljanje i vrednovanje. Profesor koji ispravlja radnju zapiše na radnju broj parcijalnih bodova,
odnosno ukupni broj postignutih bodova.
Ispravljanje i vrednovanje zadataka argumentiranja ili stvaranja praktične vrste teksta
Vrednovanje zadataka stvaranja teksta obavlja se na osnovi središnje Upute o ispravljanju i
vrednovanju. Maksimalna bodovna vrijednost zadataka je 10 bodova. Vrednovati se može samo
jedan od dvaju zadataka. U slučaju da pristupnok riješi oba zadatka, a svoj izbor ne obilježi
nedvosmisleno (ne podcrta zadatak koji je izabrao ili ne precrta nevažeće rješenje), onda profesor
koji ispravlja zadatak mora vrednovati rješenje onog zadatka koje je po redoslijedu prvo. Uputa
za ispravljanje i vrednovanje za oba zadatka sadrži parcijalne bodove koji se mogu dati za
očekivane sadržajne i formalne elemente. Profesor koji ispravlja radnje znakovima koji su
navedeni u Uputi za ispravljanje i vrednovanje označava prihvaćene sadržajne i formalne
elemente. Profesor koji ispravlja radnju zapiše na radnju broj parcijalnih bodova, odnosno ukupni
broj postignutih bodova.
Bodovne vrijednosti razumijevanja teksta i argumentiranja ili stvaranja praktične vrsta teksta
(Test I.):
Razumijevanje teksta i argumentiranje
ili stvaranje
praktične vrste teksta

Zadatak razumijevanja teksta

40 bodova

Zadatak stvaranja teksta

10 bodova

II. Ispravljanje i vrednovanje stvaranja teksta interpretativne analize umjetničkog djela
Profesor koji ispravlja radnju na osnovi kriterija iz opisa ispita i na osnovi Upute o ispravljanju i
vrednovanju ocjenjuje učinak pristupnika.
Uputa o ispravljanju i vrednovanju u natuknicama sadrži moguće sadržajne elemente rješenja. I
svako drugo dokazano dobro rješenje se može prihvatiti, ali se ne očekuje stručno točno
korištenje jezika Upute za ispravljanje i vrednovanje. Profesor koji ispravlja radnju znakovim
koji su navedeni u Uputi za ispravljanj i vrednovanje označava ispravne sadržajne elemente.
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Element koji se može okvalificirati ispravnim je sadržajno ispravno, obrazloživo opažanje,
zaključak, konstatacija.
Ako pristupnik obradi više od jedne teme, a svoj izbor ne označi nedvosmisleno (ne podcrta temu
koju je izabrao ili ne precrta nevažeće rješenje), onda profesor koji ispravlja radnju od rješenja
koja su navedena mora vrednovati ono koje je po redoslijedu na prvom mjestu. Profesor koji
ispravlja radnju kompozicijske, stilističke, jezične i pravopisne pogreške označava sukladno
načinu označavanja navedenog u središnjoj Uputi za ispravljanje i vrednovanje.
Unutar bodovnih granica odlučujuća je uloga mjere udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja teksta interpretacije umjetničkog djela
Sadržaj - razumijevanje bazičnog teksta i zadatka; poznavanje okvira znanja (predmetno znanje u
svezi s temom, opća informiranost); sukladnost elemenata odgovora kriterijima zadatka, bazi
teksta; senzibilnost na problem, uočavanje bitnog, neodstupanje od teme, misaono bogatstvo,
relevantni primjeri, sukladno iznesenom mišljenju.
Kompozicija teksta - sukladno gradnji (misaoni luk, logika, udovoljavanje književnoj vrsti);
kompoziciji (koherencija, razmjernost, raščlanjenost, obim).
Jezična zahtjevnost (stil, jezična pravilnost) - sukladno jezičnom registru, stilu i fondu riječi.
Zadatak stvaranja
teksta
interpretativne
analize
umjetničkog djela

Sadržajna kakvoća
Jezična kakvoća

Kompozicija teksta
Jezična zahtjevnost
(stil, jezična
pravilnost)

25 bodova
5 bodova
10 bodova

Vrednovanje pravilnog pisanja i urednosti rukopisa
Pravopis - sukladno udovoljavanju pravopisnim pravilima; uzimanjem u obzir teške pogreške,
manje pogreške i pravila o razgodcima/interpunkciji, na osnovi jedinstvenim načelima bodovanja
navedenim u Uputi za ispravljanje i vrednovanje
Urednost rukopisa - uređenost i čitkost teksta, uzimanje u obzir kriterije čitatelja, sukladno
kulturnosti forme.
Sumiranje bodova pismene radnje
Razumijevanje i argumentiranje ili stvaranje Razumijevanje teksta
40 bodova
praktične vrste teksta
Stvaranje teksta
10 bodova
Stvaranje teksta interpretativne analize
Sadržajna kakvoća
25 bodova
umjetničkog djela
Jezična kakvoća
15 bodova
Pravopis
8 bodova
Urednost rukopisa
2 boda
Usmeni ispit
Zadatak koji je naznačen na listu za tezu pristupnik mora samostalno razložiti. Postaviti pitanje
tijekom odgovora pristupnika može se samo u slučaju ako je pristupnik krenuo u potpuno krivom
smjeru ili je evidentno da je zastao.
Usmeni se ispit sastoji od rješenja i razlaganja rješenja zadatka koji je formuliran u svezi s
jednom tezom iz hrvatskog jezika i jednom tezom iz hrvatske književnosti.
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Objavljeni niz teza iz hrvatskog narodnosnog jezika i književnosti sastoji se od 20 teza hrvatskog
jezika i 20 teza hrvatske književnosti. Nizovi teza iz jezika i književnosti čine odvojene nizove.
U odnosu na prethodnu godinu u nizu teza iz jezika i hrvatske književnosti najmanje 6 teza treba
mijenjati/modificirati.
Uz pojedine teze pripada najmanje po jedan zadatak.
Pristupnik tijekom pripreme odgovora i za razlaganje smije koristiti sljedeća pomagala:
čitanka/izbor tekstova iz književnosti, svezak ili tiskani nosač informacija koji je u svezi s
razradom zadataka odgovarajućeg fragmenta teze (npr. tiskani oblik web-stranice, jednojezični
rječnik, kulturno-povijesna karta, album likovne umjetnosti). Pomagala koja su usklađena s
nizom teza osigurava ustanova zadužena za rad ispitnog povjerenstva.
Sadržajne i formalne karakteristike usmenog niza teza
Pri sastavljanju niza teza treba uzeti u obzir teme Detaljnih zahtjeva hrvatskog narodnosnog
jezika i književnosti.
Niz teza treba sastaviti tako da zadaci koji su propisani tezama - uvažavajući osobitosti tema - po
mogućnosti budu slične težine, odnosno da pristupnik u zadano vrijeme ima mogućnost za
uspješnu pripremu i razlaganje teze.
Niz podteza iz hrvatskog jezika
Tijekom ispita provjeravamo u kojoj je mjeri i u kojoj je kvaliteti pristupnik sposoban za usmenu
transakciju i interakciju čiji dio podjednakoj mjeri čine receptivne i produktivne sposobnosti
(razumijevanje govora, govorne vještine). Pristupnik mora biti sposoban kako za samostalno
razlaganje teme, tako i za interaktivno sudjelovanje u razgovoru.
Svaka se podteza sastoji od teksta čiji obim iznosi 200-250 riječi i zadataka koji su u svezi s
tezama (jezična transformacija, leksički, stilistički zadatak itd). Podteze iz jezika neka sadrže
25% takvih tekstova koji su u svezi s jezikom, običajima, tradicijom, narodnosnom politikom itd.
Hrvata u Mađarskoj.
Niz podteza iz književnosti
Pristupnik podtezu mora samostalno razložiti na osnovi zadataka koji se vezuju uz djelo ili
fragment djela koje je navedeno u Detaljnim zahtjevima hrvatskog narodnosnog jezika i
književnosti. Najmanje dvije podteze neka sadrže zadatke koji su u svezi s književnošću Hrvata u
Mađarskoj. Profesor koji ispituje pristupnika može postaviti dopunska pitanja u svezi s tezom.
Ako se zadatkom otvara takva mogućnost, pristupnik može birati između naznačenih autora ili
djela.
Vrednovanje usmenog dijela ispita
Maksimalna bodovna vrijednost učinka usmenog ispita iznosi 50 bodova. Unutar toga se za
sadržajnu kakvoću odgovora iz književnosti može dati 25 bodova, za sadržajnu kakvoću
odgovora iz jezika 10 bodova, a za jezičnu kakvoću obaju odgovora 15 bodova.
Vrednovanje učinka na ispitu se obavlja primjenom sljedećih kriterija i broja bodova.
Unutar bodovnih granica odlučujuća je uloga mjere udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Sadržajna kakvoća - procjenom sljedećih kriterija iz književnosti se može
dati ukupno 25, a iz hrvatskog jezika ukupno 10 bodova:
- književna, gramatička i kulturna informiranost
- predmetno znanje
- poznavanje, razumijevanje teksta
- sposobnost rješavanja zadataka
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- bogatstvo misli
- samostalno mišljenje
- razloženost zadatka
Jezična kakvoća - procjenom sljedećih kriterija se za dva odgovora može
dati ukupno 15 bodova:
- sistematizacija, isticanje bitnoga
- logičan slijed promišljanja
- jasno i raščlanjeno sklapanje teksta, rečenica
- odgovarajuća uporaba riječi, fonda riječi
- razgovijetan način interpretacije
Sumiranje broja bodova usmenog dijela ispita
Sadržajna kakvoća - književnost
Sadržajna kakvoća - hrvatski jezik
Jezična kakvoća razlaganja

25 bodova
10 bodova
15 bodova
ISPIT VIŠE RAZINE

Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
20 minuta
Niz zadataka
Razlaganje teze
Niz zadataka iz Zadaci stvaranja
Razlaganje
Razlaganje
razumijevanja
teksta: tekst
zadatka
zadatka
teksta i
interpretativne
jedne teze iz
jedne teze iz
jezičnoanalize
hrvatskog jezika
hrvatske
književne
umjetničkog
književnosti
obrazovanosti djela i reflektivni
tekst
40 bodova
50 bodova
10 bodova
25 bodova
Pravopis: 8 bodova
Jezična kakvoća razlaganja: 15
bodova
Urednost rukopisa: 2 boda
100 bodova
50 bodova
Pismeni ispit
Opća pravila
Pristupnici na pismenom ispitu moraju riješiti jedan središnji niz zadataka.
Pristupnik na ispitu dobije jedan jedini test, samostalno raspoređuje raspoloživo vrijeme za
rješavanje zadataka i sam može odrediti i redoslijed rješavanja zadataka. Za rješavanje zadataka
ima na raspolaganju 240 minuta. Pri rješavanju zadatka dozvoljeno je korištenje pravopisnog
priručnika, odnosno jednojezičnog i dvojezičnog tiskanog rječnika.
Sadržajne i formalne karakteristike testa pismenog ispita
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Pismeni ispit sadrži zadatke razumijevanja teksta i zadatke jezično-književne obrazovanosti
kojima se mjeri primjena znanja nastavnog predmeta, odnosno sadrži dva različita zadatka
stvaranja teksta.
Niz zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti
Niz zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti vezuje se uz tekst djela na
hrvatskom jeziku s književnom ili jezičnom temom (npr. prozni tekst, esej, raspravu, lirsko,
dramsko, beletrističko djelo ili njihove fragmente).
Testom se očekuje jednim dijelom razumijevanje teksta, a drugim dijelom primjena jezičnih i
književnih spoznaja koja su povezana s njim (npr. prepoznavanje, identificiranje, definicija i
primjena pojmova na različite tekstove; otkrivanje različitih povijesnih, umjetničkih, tematskih,
motivskih uzajamnih povezanosti; poznavanje umjetničkog djela; komunikacijske, jezične,
gramatičke, retoričke, stilističke, tekstološke, pravopisne karakteristike analiziranog teksta,
jezična pitanja koja se vezuju uz tekst). Niz zadataka je podjednako usmjeren prema
razumijevanju teksta, spoznajama o jeziku i književnoj obrazovanosti.
Zadaci stvaranja teksta
Dva zadatka razumijevanja teksta glase o dvjema različitim temama te je njima propisano
samostalno stvaranje teksta po zadanom kriteriju i zadanoj književnoj vrsti.
Zadaci stvaranja teksta su sljedeći:
- Analiza, interpretativna analiza i ocjena jednog umjetničkog djela po zadanom kriteriju (u
daljnjem dijelu teksta: tekst interpretativne analize).
Bazični tekst zadataka interpretativne analize djela je književno djelo (lirsk, beletrističko ili
dramsko, odnosno fragmenti djela). Mogu se izabrati i djela hrvatskih autora iz Mađarske i izvan
Mađarske, iz bilo kojeg razdoblja, stilskog razdoblja, bez ograničenja u odnosu na temu i
književnu vrstu. U zadatku nije izričit zahtjev poznavanje autora. U slučaju fragmenta djela se ne
očekuje poznavanje cijelog djela.
- Argumentiranje i stvaranje jednog teksta kojim se formulira mišljenje i refleksija: reflektiranje
na jednu književnu, estetsku, filozofsku, moralnu pojavu, pitanje, npr. na pojavu iz kulture,
javnog života doba (u daljnjem dijelu teksta: zadatak stvaranja teksta reflektiranja).
Svaki od zadataka je sastavljen na bazi teksta (npr. književno djelo, fragment djela; kratki uvodni
navod kao osnova za razlaganje mišljenja, argumentirano vrednovanje).
- Očekivani obim teksta interpretativne analize je 400-800 riječi.
- Očekivani obim teksta reflektiranja je 150-450 riječi.
Najmanje jedan zadatak mora biti u svezi s kulturom Hrvata iz Mađarske.
Vrednovanje testa pismenog ispita
Središnja Uputa za ispravljanje i vrednovanje sadrži raspored bodova koji se mogu dati za
pojedine zadatke. Uputa za ispravljanje i vrednovanje u natuknicama sadrži moguće sadržajne
elemente rješenja i mogućnosti odstupanja od njih. Na vrednovanje učinka pristupnika ne smije
utjecati okolnost ako osobni stav ocjenjivača odstupa od općenito prihvaćenog stava u odnosu na
problem, pitanje, pojavu o kojoj je riječ u zadatku, kao ni to ako se pristupnikovo mišljenje
razlikuje od pristupa koje se smatra općenito prihvaćenim pristupom.
Profesor koji ispravlja test označava pravopisne i jezične pogreške sukladno tipovima pogrešaka
kako su navedene u središnjoj Uputi za ispravljanje i vrednovanje. Svojom konačnom ocjenom
vrednuje pravopis, jezičnu pravilnost i urednost rukopisa cijele radnje.
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Ispravljanje i vrednovanje niza zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne
obrazovanosti
Vrednovanje jezično-književno-obrazovnog niza zadataka vrši se na temelju središnje Upute za
vrednovanje. Maksimalni broj bodova niza zadataka iznosi 40 bodova. Izbor prihvatljivih
odgovora i parcijalne bodove koji se mogu dati za djelomična rješenja sadrži Uputa vrednovanja.
Profesor koji vrednuje zadaću na radnji naznačuje parcijalne bodove koje je pristupnik postigao
te ukupan broj bodova koje je maturant postigao rješavanjem niza zadataka.
Niza zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti
40 bodova
Ispravljanje i vrednovanje zadataka stvaranja teksta
Profesor koji ispravlja radnju na osnovi kriterija iz opisa ispita i na osnovi Upute o ispravljanju i
vrednovanju ocjenjuje učinak pristupnika.
Uputa o ispravljanju i vrednovanju u natuknicama sadrži moguće sadržajne elemente rješenja. I
svako drugo dobro rješenje se može prihvatiti, ali se ne očekuje stručno točno korištenje jezika
Upute za ispravljanje i vrednovanje. Profesor koji ispravlja radnju znakovima navedenim u Uputi
za ispravljanje i vrednovanje označava sadržajne elemente koje prosudi ispravnim. Profesor koji
ispravlja radnju označava kompozicijske, stilističke, jezične i pravopisne pogreškesukladno tome
kako su one naznačene u Uputi za ispravljanje i vrednovanje.
Profesor koji ispravlja radnje označava kompozicijske, stilske, jezične i pravopisne pogreške.
Unutar bodovnih granica odlučujući je omjer udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja teksta interpretativne analize umjetničkog djela
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja teksta interpretativne analize djela
Bodovima koje je ustanovio profesor koji ispravlja radnje označeni su bodovi za sadržaj,
kompoziciju, jezik i stil zadatka interpretativne analize - po sljedećim kriterijima:
Sadržaj - razumijevanje bazičnog teksta i zadatka; poznavanje okvira znanja (predmetno znanje u
svezi s temom, opća informiranost); sukladnost elemenata odgovora kriterijima zadatka, bazi
teksta; senzibilnost na problem, uočavanje bitnog, neodstupanje od teme, misaono bogatstvo,
relevantni primjeri, sukladno iznesenom mišljenju.
Kompozicija teksta – gradnja teksta (misaoni luk, logika, udovoljavanje književnoj vrsti);
kompoziciji (koherencija, razmjernost, raščlanjenost, obim).
Jezična zahtjevnost (stil, jezična pravilnost) - sukladno jezičnom registru, stilu i fondu riječi.
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja reflektivnog teksta
Brojem bodova koje je ustanovio profesor koji ispravlja radnje istaknuti su brojevi bodova
reflektivnog zadatka za sadržaj, kompoziciju i jezik, po sljedećim kriterijima:
- predmetno znanje, opća informiranost
- senzibilnost na probleme, misaono bogatstvo
- slijed razmišljanja, gradnja teksta
- jezična zahtjevnost (stil, jezična pravilnost)
Bodovne vrijednosti vrednovanja dvaju zadataka stvaranja teksta:
Tekst interpretativne
Sadržaj
15 bodova
analize umjetničkog
djela: 30 bodova
Kompozicija
5 bodova
Jezična zahtjevnost (stil,
10 bodova
jezična pravilnost)
Reflektivni tekst: 20
Sadržaj
5 bodova
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bodova
Senzibilnost na probleme
Slijed razmišljanja
Jezična zahtjevnost (stil,
jezična pravilnost)

5 bodova
5 bodova
5 bodova

Vrednovanje pravilnog pisanja i urednosti rukopisa
Pravopis - sukladno udovoljavanju pravopisnim pravilima; uzimanjem u obzir teške pogreške,
manje pogreške i pravila o razgodcima/interpunkciji i na osnovi jedinstvenog načela o bodovanju
navedenog u Uputi za ispravljanje i vrednovanje
Urednost rukopisa - uređenost i čitkost teksta, uzimanje u obzir kriterije čitatelja, sukladno
kulturnosti forme.
Sumiranje bodova pismene radnje
Niz jezično-književno-obrazovnog niza zadataka i
40 bodova
razumijevanja teksta
Zadatak stvaranja teksta interpretacije umjetničkog djela
30 bodova
Zadatak stvaranja reflektivnog teksta
20 bodova
Pravopis
8 bodova
Urednost rukopisa
2 boda
Usmeni ispit
Usmeni ispit više razine odvija se na osnovi središnjeg niza teza.
Zadatak koji je naznačen na listu za tezu pristupnik mora samostalno razložiti. Postaviti pitanje
tijekom odgovora pristupnika može se samo u slučaju ako je pristupnik krenuo u potpuno krivom
smjeru ili je evidentno da je zastao.
Usmeni se ispit sastoji od rješenja i razlaganja rješenja zadatka koji je formuliran u svezi s
jednom tezom iz hrvatskog jezika i jednom tezom iz hrvatske književnosti.
Niz teza iz hrvatskog narodnosnog jezika i književnosti sastoji se od 20 teza hrvatskog jezika i 20
teza hrvatske književnosti. Nizovi teza iz jezika i književnosti čine odvojene nizove.
U odnosu na prethodnu godinu u nizu teza i iz jezika i književnosti najmanje 6 teza treba
mijenjati/modificirati.
Pristupnik tijekom pripreme odgovora i za razlaganje smije koristiti sljedeća pomagala:
čitanka/izbor tekstova iz književnosti, svezak ili tiskani nosač informacija koji je u svezi s
razradom zadataka odgovarajućeg fragmenta teze (npr. tiskani oblik web-stranice, jednojezični
rječnik, kulturno-povijesna karta, album likovne umjetnosti). Pomagala koja su usklađena s
nizom teza osigurava ustanova zadužena za rad ispitnog povjerenstva.
Sadržajne i formalne karakteristike usmenog niza teza
Pri sastavljanju niza teza treba uzeti u obzir teme Detaljnih zahtjeva hrvatskog narodnosnog
jezika i književnosti.
Niz teza treba sastaviti tako da zadaci koji su propisani tezama - uvažavajući osobitosti tema - po
mogućnosti budu slične težine, odnosno da pristupnik u zadano vrijeme ima mogućnost za
uspješnu pripremu i razlaganje teze.
Niz podteza iz hrvatskog jezika
Tijekom ispita provjeravamo u kojoj je mjeri i u kojoj je kvaliteti pristupnik sposoban za usmenu
transakciju i interakciju čiji dio podjednakoj mjeri čine receptivne i produktivne sposobnosti
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(razumijevanje govora, govorne vještine). Pristupnik mora biti sposoban kako za samostalno
razlaganje teme, tako i za interaktivno sudjelovanje u razgovoru.
Podteze sukladno tematskim krugovima, odnosno u skladu sa zadacima konkretiziranim u
podtezama mogu sadržati/sadrže jednu konstataciju, navod, uvodnu misao, tiskani ili elektronički
dokument (npr. obrazac, uputu za uporabu, stranicu novina, sliku, prikaz, internetsku stranicu, dio
iz jednojezičnog rječnika), zatim priopćuju označavanje zadatka za razlaganje. Označavanje
zadataka se nadovezuje na detaljne ispitne zahtjeve.
Neka 25% tekstova podteza bude u svezi s jezikom, običajima, nasljeđem, kulturom,
narodnosnom politikom itd. Hrvata u Mađarskoj.
Niz podteza iz književnosti
Pristupnik podtezu mora samostalno razložiti na osnovi zadataka koji se vezuju uz djelo ili
fragment djela koje je navedeno u Detaljnim zahtjevima hrvatskog narodnosnog jezika i
književnosti. Najmanje dvije podteze neka sadrže zadatke koji su u svezi s književnošću Hrvata u
Mađarskoj. Svakoj tezi pripada jedan zadatak, zadaci se mogu mijenjati svakog ispitnog dana.
Tematske krugove i naslove teza niza teza obaju predmeta treba javno obznaniti na način i u
vrijeme kako je to određeno zakonom. Zadaci koji pripadaju pojedinim tezama se ne smiju javno
obznaniti, oni su dostupni samo na ispitu.
Vrednovanje usmenog dijela ispita
Maksimalna bodovna vrijednost učinka na ispitu iznosi 50 bodova. Unutar toga se za sadržajnu
kakvoću odgovora iz književnosti može dati 25 bodova, za sadržajnu kakvoću odgovora iz jezika
10 bodova, a za jezičnu kakvoću obaju odgovora 15 bodova.
Vrednovanje učinka na ispitu se obavlja primjenom sljedećih kriterija i broja bodova. Unutar
bodovnih granica odlučujuća je uloga mjere udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Sadržajna kakvoća - procjenom sljedećih kriterija iz književnosti se
može dati ukupno 25, a iz hrvatskog jezika ukupno 10 bodova:
- književna, jezična i kulturna informiranost
- predmetno znanje
- poznavanje, razumijevanje teksta
- sposobnost rješavanja zadataka
- bogatstvo misli
- samostalno mišljenje
- razloženost zadatka
Jezična kakvoća - procjenom sljedećih kriterija za dva odgovora se može
dati ukupno 15 bodova:
- sistematizacija, isticanje bitnoga
- logičan slijed promišljanja
- jasno i raščlanjeno sklapanje teksta, rečenica
- odgovarajuća uporaba riječi, fonda riječi
- razgovijetan način interpretacije
Sumiranje broja bodova usmenog dijela ispita
Sadržajna kakvoća - književnost
Sadržajna kakvoća - hrvatski jezik

25 bodova
10 bodova
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Jezična kakvoća razlaganja

15 bodova

”

3. Az R. Melléklet NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
Irodalmi
A II.
Irodalmi
vizsgabizottságot feladatlaphoz szöveggyűjtemény, feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
működtető
nyomtatott
kötet vagy a
nyomtatott
kötet vagy a
intézmény
helyesírási
feladatok
helyesírási
feladatok
biztosítja
szótár, egykidolgozásával
szótár, egykidolgozásával
illetve
összefüggő más
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
vizsgázónként
legalább egy
legalább egy
példány)
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
Anyag
NINCS
témakör- és
tételcímek
Mikor?
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
NINCS
témakör- és
tételcímek
NINCS
jogszabály
szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
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Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Feladatsor

Tételkifejtés

I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Egy német
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott
szótár használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy
mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
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A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó
terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között;
a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két
választási lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A
feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet, drámarészlet.
A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli német alkotóktól,
bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat nem
feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és
az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás
középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített
téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya;
a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi németség kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
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A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének
pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat

II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza
alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
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A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
feladat

Tartalmi minőség

25 pont

Nyelvi
minőség

Szövegszerkezet

5 pont

Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)

10 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
gyakorlati szövegalkotás
Műértelmező szövegalkotás
Helyesírás
Íráskép

Szövegértés

40 pont

Szövegalkotás
Tartalmi minőség
Nyelvi minőség

10 pont
25 pont
15 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy német nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
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A német nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 német nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
német nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és német nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő
segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi
szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Német nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 250-300 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll.
(nyelvi transzformáció lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi
németek nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb.
kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a német nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi németek irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Ha a feladat lehetővé teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek közül.
Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra,
csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, német nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
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- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - német nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási
feladatok:
műértelmező
szöveg és
reflektáló szöveg

Egy német
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

40 pont

50 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg,
és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
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Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy német nyelvű alkotáshoz (irodalmi
vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai
alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű,
illetve annak részlete). Az akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli német alkotóktól
származó művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji
kötöttség nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem
elvárás a teljes mű ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
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tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit.
Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési
útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi
elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
30 pont

Reflektáló szöveg
20 pont

Tartalom

15 pont

Szövegszerkezet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)
Tartalom

5 pont
10 pont
5 pont
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Problémaérzékenység
Gondolatmenet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)

5 pont
5 pont
5 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Műértelmező szövegalkotási feladat
Reflektáló szöveg
Helyesírás
Íráskép

40 pont
30 pont
20 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy német nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A német nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 német nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
német nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és német nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Német nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
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(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 250-300 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll.
(nyelvi transzformáció lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi
németek nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb.
kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a német nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak
egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Minden
tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak. Legalább két altétel a
magyarországi németek irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a német nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; német nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - német nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont
”
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4. Az R. Melléklet DEUTSCHE NATIONALITÄTEN SPRACHE UND LITERATUR fejezet II.
Beschreibung der Prüfung cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG
Teile der Prüfung
Mittelstufe
Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung
240 Minuten
15 Minuten
100 Punkte
50 Punkte

Oberstufe
Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung
240 Minuten
20 Minuten
100 Punkte
50 Punkte

Hilfsmittel bei der Prüfung

Vom Prüfling
gesichert
Von der
Institution
gesichert, an
der die
Kommission
tätig ist

Mittelstufe
Schriftliche
Mündliche
Prüfung
Prüfung
KEINE
KEINE

Zur II. Aufgabe
gedrucktes
Rechtschreibwörterbuch,
einsprachiges bzw.
zweisprachiges
Wörterbuch (pro
zehn Schüler
mindestens ein
Exemplar)

Zu veröffentlichen

Stoff
Termin

Oberstufe
Schriftliche
Mündliche
Prüfung
Prüfung
KEINE
KEINE

Anthologie, Bände
und andere
gedruckte
Materialien, die mit
der
Aufgabenstellung
zusammenhängen

Zur II. Aufgabe Anthologie, Bände
gedrucktes
und andere
Rechtschreibgedruckte
wörterbuch,
Materialien, die
einsprachiges
mit der
bzw.
Aufgabenstellung
zweisprachiges zusammenhängen
Wörterbuch (pro
zehn Schüler
mindestens ein
Exemplar)

Mittelstufe
Schriftliche
Mündliche
Prüfung
Prüfung
NICHTS
Titel der Themen
und Thesen
KEINER
Laut Verordnung

Oberstufe
Schriftliche
Mündliche
Prüfung
Prüfung
NICHTS
Titel der Themenund der Thesen
KEINER
Laut Verordnung

MITTELSTUFE

Schriftliche Prüfung
240 Minuten
90 Minuten
150 Minuten
Aufgabenreihe
I. Aufgabenblatt:
II. Aufgabe:
Textverstehen und
Literarische
Erörterung oder
Textproduktion:

Mündliche Prüfung
15 Minuten

Erörterung der These
Erörterung einer
Erörterung einer
sprachlichen These
literarischen These
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Produktion eines
Interpretation eines
Sachtextes
Werkes oder Vergleich
50 Punkte
40 Punkte
Rechtschreibung: 8 Punkte
Schriftbild: 2 Punkte
100 Punkte

10 Punkte
25 Punkte
Sprachliche Qualität: 15 Punkte
50 Punkte

Schriftliche Prüfung
Allgemeine Regelungen
In der schriftlichen Prüfung muss der Prüfling eine zentral gestellte Aufgabenreihe lösen.
Der Prüfling löst zuerst das I. Aufgabenblatt, zur Lösung des Aufgabenblattes stehen ihm 90
Minuten zur Verfügung. Das Aufgabenblatt enthält eine Aufgabenreihe zum Textverstehen von
60 Minuten und eine Aufgabe zur Textproduktion von 30 Minuten. Nach Ablauf der 90 Minuten
werden die Arbeiten vom Lehrer eingesammelt.
Danach wird das II. Aufgabenblatt verteilt und vom Prüfling ausgearbeitet. Dazu stehen ihm
150 Minuten zur Verfügung. Zur Lösung kann ein Rechtschreibwörterbuch, sowie ein ein-, bzw.
zweisprachiges gedrucktes Wörterbuch gebraucht werden.
Formale Merkmale des schriftlichen Aufgabenblattes
Der erste Teil der schriftlichen Prüfung beinhaltet eine Aufgabe im Bereich Textverstehen und
die Produktion eines zu Alltagsthemen gebundenen Sachtextes im angegebenen Stil. Die
schriftliche Prüfung beinhaltet also eine Aufgabenreihe zum Textverstehen, sowie eine Aufgabe
zur Textproduktion, die eine Erörterung oder die Produktion von einem Sachtext sein kann.
Zwischen den zweierlei Aufgaben zur Textproduktion wählt der Prüfling.
Der zweite Teil der schriftlichen Prüfung erwartet die Produktion eines analysierenden
literarischen Textes, die die Interpretation eines Werkes oder der Vergleich zweier Werke nach
gegebenen Gesichtspunkten sein kann. Zwischen den zwei Aufgaben wählt der Abiturient.
Der Prüfling markiert auf dem Aufgabenblatt die gewählte Aufgabe. Wenn er statt der
angefangenen Aufgabe eine andere wählt, muss er den ungültigen Text durchstreichen.
Inhaltliche Merkmale des Aufgabenblattes
I. Textverstehen und Erörterung oder Produktion eines Sachtextes
Aufgabenreihe zum Textverstehen
Der Text zum Textverstehen besteht aus einem, eventuell zwei (miteinander
zusammenhängenden) Sachtexten, Publikationen oder Auszügen aus diesen in einer Länge von
700-1000 Wörtern.
Die Fragen und Aufgaben zum Textverstehen können den thematischen, strukturellen,
sprachlichen und kommunikativen Gegebenheiten des Textes entsprechend auf folgende Aspekte
ausgerichtet sein:
- Identifizierung, Deutung: im Text direkt auffindbare Tatsachen, Angaben, Feststellungen;
Argumente und Standpunkte im Text; Standpunkt des Autors; Bedeutung, Bedeutungsschichten
des Textes;
- Zusammenhänge: zwischen grammatischen und stilistischen Spezifika des Textes; zwischen
Titel und Text; zwischen Bedeutung und Bedeutungsschichten des gesamten Textes;
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- Charakteristika des Textes aus kommunikativen, gattungsspezifischen, pragmatischen
Gesichtspunkten; Rolle der Andeutungen, Hinweise im Text; Zusammenhang zwischen Text und
anderen (externen) Informationen;
- Aufbau des Textes: logische, inhaltliche Verbindungen im Text; Struktur, Art der Struktur;
die durch den Aufbau vermittelte Bedeutung;
- Aufbau des Textes durch Skizze, Auszug, Komprimierung nach Schwerpunkten usw.
Erörterung oder Aufgabe zur Produktion eines Sachtextes
Der Abiturient löst eine Erörterungs- oder eine Textproduktionsaufgabe von den unten
angegebenen zwei Möglichkeiten.
Der zu erwartende Umfang der Lösung: 120-200 Wörter
Die Aufgabe kann folgende sein:
A) Erörterung: eine mit 3-5 Argumenten unterstützte Stellungnahme im Bereich Gesellschaft,
Kultur, Lebensweise.
B) Sachtext: Produktion eines Sachtextes in gegebener Gattung, gegebenem Thema, eventuell
mit den angegebenen Kommunikationsaspekten. Mögliche Textsorten: Motivationsbrief;
offizielle Briefe verschiedenen Inhalts (z.B. Beschwerdebrief); Gesuch; Beitrag;
Wortmeldung; Diskussionsgrundlage; Empfehlung; Würdigung.
Die Aufgabenstellung kann einen Text oder Textauszug zur Gedankenanregung enthalten. Das
Aufgabenblatt gibt die Teilpunkte für die den konkreten Aufgaben entsprechenden Kriterien an.
II. Literarische Textproduktion
Der Abiturient wählt eine von den zwei Textproduktionsaufgaben. Der zu erwartende
Textumfang beträgt 400-800 Wörter. Folgende Aufgaben stehen zur Wahl:
A) Problemorientierte, deutende Darstellung eines Werkes (oder eines Auszuges).
B) Vergleichende Analyse zweier Werke (oder Auszüge) nach gegebenen Gesichtspunkten.
Der Basistext zu beiden Aufgaben kann ein lyrisches Werk, schöngeistiger Prosatext oder
Auszug aus einem Prosawerk oder einem Drama sein. Die gewählten Werke können von
ungarndeutschen oder anderweitigen deutschsprachigen Autoren stammen, aus jeder Epoche,
Stilrichtung, ohne Eingrenzung in Thematik oder Gattung. Die Aufgabenstellung verlangt nicht
unbedingt Kenntnisse über den Autor. Im Falle eines Auszuges wird die Kenntnis des gesamten
Werkes nicht erwartet.
In beiden Aufgaben ist das Erkennen der in den literarischen Texten auftretenden Probleme ein
wichtiger Aspekt, sowie die Reflexion auf diese Probleme. Beide Aufgaben enthalten den
Schwerpunkt der Erörterung, des Vergleichs, die hervorgehobenen Aspekte (z.B. das dargestellte
Thema, Erlebnis, Problem, die Situation; Verhalten und Charakteristika der Personen, ihr
Verhältnis zueinander; Rolle und Bedeutung der Motive; Wertordnung und Lebensauffassung
verschiedener Epochen).
Mindestens eine der Aufgaben soll an die Kultur des Ungarndeutschtums angeknüpft sein.
Bewertung des schriftlichen Aufgabenblattes
Die zentralen Bewertungskriterien beinhalten die Punktzahl für die einzelnen Aufgaben. In
Stichworten werden die möglichen inhaltlichen Elemente und die Möglichkeit einer Abweichung
von diesen angegeben.
Bei der Bewertung der Leistung des Abiturienten darf keine Rolle spielen, wenn die
persönliche Wertordnung des bewertenden Lehrers abweicht von der allgemeinen Beurteilung
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des behandelten Problems, der Frage, der Erscheinung oder wenn die Meinung des Abiturienten
von der allgemeinen Ansicht abweicht.
Der bewertende Lehrer korrigiert die Rechtschreib- und Sprachrichtigkeitsfehler anhand der
zentral angegebenen Bewertungskriterien. Die Rechschreibung und das Schriftbild werden in der
endgültigen Bewertung bewertet.
I. Textverstehen und Erörterung oder Textproduktion eines Sachtextes
Korrektur und Bewertung der Aufgabenreihe zum Textverstehen
Die Lösung des Textverstehens wird mit Hilfe der zentral angegebenen Bewertungskriterien
bewertet. Die maximale Punktzahl beträgt 40 Punkte. Die Lösungsvorschläge und die Teilpunkte
werden im Bewertungsleitfaden angegeben. Der korrigierende Lehrer trägt die Teilpunkte sowie
die Gesamtpunktzahl auf die Arbeit ein.
Korrektur und Bewertung der Erörterung oder der Textproduktion eines Sachtextes
Die Bewertung der Textproduktion erfolgt nach den zentralen Bewertungskriterien. Die
maximale Punktzahl beträgt 10 Punkte. Nur eine Textproduktion kann bewertet werden. Wenn
der Prüfling beide Aufgaben ausarbeitet und seine Wahl nicht eindeutig markiert (die gewählte
Aufgabe nicht unterstreicht, oder die ungültige Lösung nicht durchstreicht), dann muss der
Lehrer die erste Lösung der Reihenfolge nach korrigieren und bewerten. Der Leitfaden zur
Bewertung gibt die Teilpunkte für die entsprechenden, zu erwartenden Elemente beider
Aufgaben an. Der korrigierende Lehrer markiert die angenommenen inhaltlichen und formalen
Elemente mit den Zeichen im Leitfaden. Er trägt die Teilpunkte und die Gesamtpunktzahl auf das
Aufgabenblatt ein.
Punktwerte für das Textverstehen und die Erörterung oder Textproduktion eines Sachtextes (I.
Aufgabenblatt)
Textverstehen und Erörterung oder
Textproduktion (Sachtext)

Aufgaben zum Textverstehen

40 Punkte

Aufgaben zur Textproduktion

10 Punkte

II. Korrektur und Bewertung der literarischen Textproduktion
Der korrigierende Lehrer bewertet die Leistung des Abiturienten nach den in der Beschreibung
der Prüfung angegeben Bewertungskriterien und anhand der Bewertungskriterien des Leitfadens.
Der Leitfaden zur Bewertung gibt in Stichworten die möglichen Inhalte der Lösung an. Alle,
von der Vorgabe abweichenden richtigen Lösungen sind anzunehmen, im Weiteren wird der
fachlich korrekte Sprachgebrauch des Leitfadens nicht erwartet. Der korrigierende Lehrer
markiert die richtigen inhaltlichen Elemente entsprechend den im Leitfaden angegebenen
Zeichen. Als richtig gelten die inhaltlich korrekten Elemente, begründete Beobachtungen,
Schlussfolgerungen, Feststellungen.
Wenn der Prüfling mehr als eine Aufgabenstellung ausarbeitet und seine Wahl nicht eindeutig
markiert (die gewählte Aufgabe nicht unterstreicht, die ungültige Lösung nicht durchstreicht),
dann muss der Lehrer die der Reihenfolge nach erste Lösung bewerten.
Der bewertende Lehrer markiert die strukturellen, stilistischen, Rechtschreib- und
Sprachrichtigkeitsfehler anhand der Vorgabe im Leitfaden für die zentralen Bewertungskriterien.
Innerhalb der Punktgrenzen wird nach der Entsprechung der Kriterien entschieden.
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Gesichtspunkte und Bewertung der literarischen Textproduktion
Inhalt - Verstehen des Basistextes und der Aufgabe; Kenntnisse im Wissensbereich
(Sachwissen, allgemeine Bewandertheit); Entsprechung der Antwortelemente den Aspekten der
Aufgabe und des Basistextes; Problemorientiertheit, Hervorhebung des Wesentlichen, Festhalten
am Thema, Gedankenreichtum, relevante Beispiele, Meinungsäußerung.
Textaufbau - Aufbau (Gedankengang, Logik, Entsprechung der Gattung); Struktur (Kohärenz,
Proportionen, Gliederung, Umfang).
Sprachliche Qualität (Stil, Sprachrichtigkeit) - Sprachregister, Wortschatz, den Normen der
Standardsprache entsprechend.
Literarische
Textproduktion

Inhaltliche Qualität
Sprachliche Qualität

25 Punkte
Textaufbau
5 Punkte
Sprachliche Qualität
10 Punkte
(Stil, Sprachrichtigkeit)

Bewertung der Rechtschreibung und des Schriftbildes
Rechtschreibung – den Rechtschreibnormen entsprechend; in Anbetracht der Zeichensetzung,
der groben und kleinen Fehler, den im Leitfaden angegebenen einheitlichen Bewertungskriterien
entsprechend.
Schriftbild - geordnetes Schriftbild, Lesbarkeit, Gesichtspunkt des Lesers, kultivierte Form.
Gesamtpunktzahl für die schriftliche Prüfung
Textverstehen und Erörterung Textverstehen
oder
Textproduktion (Sachtext)
Textproduktion
Literarische Textproduktion
Inhaltliche Qualität
Sprachliche Qualität
Rechtschreibung
Schriftbild

40 Punkte
10 Punkte
25 Punkte
15 Punkte
8 Punkte
2 Punkte

Mündliche Prüfung
Der Abiturient muss sein Thema selbstständig erörtern. Zwischenfragen können nur dann
gestellt werden, wenn der Schüler offensichtlich einen falschen Weg eingelegt hat oder
steckengeblieben ist.
In der mündlichen Prüfung erörtert der Schüler je eine Aufgabe zu einer literarischen und einer
sprachlichen These.
Die Thesenliste für Deutsche Sprache und Literatur besteht aus 20 sprachlichen und 20
literarischen Thesen. Die literarischen und sprachlichen Thesen stellen eine getrennte Thesenliste
dar. In beiden müssen je 6 Thesen im Vergleich zum vorigen Jahr modifiziert werden.
Zu den einzelnen Thesen gehört mindestens je eine Aufgabe.
Folgende Hilfsmittel können sowohl zur Vorbereitung, als auch zur Antwort verwendet
werden: Anthologie, Werk oder der Ausarbeitung der These entsprechender Auszug aus anderen
gedruckten Hilfsmitteln (ausgedruckte Version einer Internetseite, einsprachiges Wörterbuch,
Atlanten zur Kulturgeschichte, Alben für bildende Kunst). Der Thesenliste entsprechende
Hilfsmittel werden von der Institution, an der die Prüfungskomission arbeitet, zur Verfügung
gestellt.
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Inhaltliche und formale Merkmale der mündlichen Thesen
Die Thesenliste soll so zusammengestellt werden, dass die in den Thesen gestellten Aufgaben die Spezifika der Themen in Betracht gezogen - einen möglichst gleichen Schwierigkeitsgrad
haben; der Abiturient soll im gegebenen Zeitrahmen genügend Zeit zur erfolgreichen
Vorbereitung und Ausführung der These haben.
Sprachliche Thesen für Deutsch
Im Laufe der Prüfung wird gemessen, zu welchem Maße und welcher Qualität der Abiturient
zur mündlichen Transaktion und Interaktion fähig ist. Beachtet werden dabei sowohl die
rezeptiven, als auch die produktiven (Verstehen und Sprechfertigkeit) Fertigkeiten. Der Prüfling
soll zur selbstständigen Erörterung seiner These fähig sein und auch am Gespräch aktiv
teilnehmen.
Jede sprachliche These besteht aus einem Basistext von 250-300 Wörtern und den dazu
gehörenden Aufgaben (sprachliche Transformation, lexikalische, stilistische Aufgaben usw.).
25% der Thesen sollen Texte in Zusammenhang mit Sprache, Brauchtum, Tradition, Kultur und
Minderheitenpolitik usw. der Ungarndeutschen beinhalten.
Literarische Thesenliste
Die Thesen knüpfen sich an ein in den allgemeinen Anforderungen im Fach „Deutsch als
Nationalitätensprache und Literatur” aufgezähltes Werk oder einen Auszug aus dem Werk. Der
Abiturient führt seine These selbstständig aus. Mindestens zwei Thesen sollen Aufgaben in
Zusammenhang mit der ungarndeutschen Literatur enthalten. Wenn das die Aufgabenstellung
ermöglicht, soll der Prüfling die Wahl zwischen den angegebenen Autoren oder Werken haben.
Themenkreise und Titel der Thesen beider Thesenlisten müssen zum gesetzlich
vorgeschriebenen Termin und auf vorgeschriebene Weise veröffentlicht werden. Die zu den
einzelnen Thesen gehörenden Aufgaben dürfen nicht veröffentlicht werden, sie können erst bei
der Prüfung bekannt gemacht werden.
Bewertung der mündlichen Prüfung
Maximaler Punktwert der mündlichen Prüfung sind 50 Punkte. Für den Inhalt der literarischen
These können 25 Punkte, für den Inhalt der sprachlichen These 10 Punkte, für die sprachliche
Qualität beider Thesen zusammen 15 Punkte vergeben werden.
Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt anhand folgender Kriterien und Punkte. Innerhalb
der Punktgrenzen entscheidet das Maß der Entsprechung der Kriterien.
Inhaltliche Qualität - in Literatur insgesamt 25 Punkte, in deutscher Sprache 10 Punkte
anhand folgender Kriterien:
- Literarische, sprachliche, kulturelle Kenntnisse
- Sachwissen
- Textkenntnis, Textverstehen
- Kompetenz zur Aufgabenlösung
- Gedankenreichtum
- Selbstständige Meinung
- Komplexität der Erörterung
Sprachliche Qualität - für beide Thesen zusammen insgesamt 15 Punkte anhand folgender
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Kriterien:
- Systematisierung, Hervorhebung des Wesentlichen
- Logischer Gedankengang
- klare, gegliederte Text- und Satzstruktur
- Entsprechender Wortschatz, Wortgebrauch
- Verständliche Vortragsweise
Gesamtpunktzahl der mündlichen Prüfung
Inhaltliche Qualität - Literatur
Inhaltliche Qualität - deutsche Sprache
Sprachliche Qualität der Erörterung

25 Punkte
10 Punkte
15 Punkte

OBERSTUFE

Schriftliche Prüfung
240 Minuten
Aufgabenreihe
Aufgaben zum
Aufgaben zur
Textverstehen und zur
Textproduktion:
Überprüfung
literarische Analyse
sprachlicher und
und Reflexion
literarischer Kenntnisse
40 Punkte
50 Punkte
Rechtschreibung: 8 Punkte
Schriftbild: 2 Punkte
100 Punkte

Mündliche Prüfung
20 Minuten
Erörterung der These
Erörterung einer
Erörterung einer
sprachlichen These
literarischen These

10 Punkte
25 Punkte
Sprachliche Ausführung: 15 Punkte
50 Punkte

Schriftliche Prüfung
Allgemeine Regelungen
In der schriftlichen Prüfung muss der Prüfling eine zentral gestellte Aufgabenreihe lösen.
Der Prüfling erhält ein Aufgabenblatt, er kann die zur Verfügung stehende Zeit selbst einteilen
und die Reihenfolge der Aufgabenlösung selbst bestimmen. Zur Lösung der Aufgaben stehen ihm
240 Minuten zur Verfügung. Zur Lösung kann ein Rechtschreibwörterbuch, sowie ein ein-, bzw.
zweisprachiges gedrucktes Wörterbuch gebraucht werden.
Inhaltliche und formale Merkmale der schriftlichen Prüfung
Die schriftliche Prüfung besteht aus einem Textverstehen zum Überprüfen der Anwendung des
Fachwissens, einer Aufgabenreihe, die sprachliche und literarische Kenntnisse überprüft, und aus
zwei verschiedenen Aufgaben zur Textproduktion.
Aufgabenreihe zum Textverstehen und zum Überprüfen sprachlicher-literarischer
Kenntnisse
Die Aufgabenreihe knüpft sich an ein deutschsprachiges Werk (erörternde Prosatexte über
Literatur oder Sprache, Essays, lyrische Werke, schöngeistige Werke, Dramen oder Auszug aus
diesen Werken).
Die Aufgabenreihe überprüft einerseits das Verstehen des Textes, andererseits erwartet sie die
Anwendung sprachlicher und literarischer Kenntnisse (z.B. Erkennen, Identifizieren und
Definieren von Begriffen, ihre Anwendung, Erkennen von verschiedenen historischen,
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gattungsspezifischen, thematischen und motivischen Zusammenhängen; Kenntnis des Werkes;
Kommunikations-, sprachliche, grammatische, rhetorische, stilistische, textspezifische,
orthographische Charakteristika des zu untersuchenden Textes, anknüpfende Fragen). Die
Aufgabenreihe enthält Aufgaben zu allen drei Bereichen: Textverstehen, sprachliche Kenntnisse,
literarische Bildung.
Aufgaben zur Textproduktion
Die beiden Aufgaben zur Textproduktion schreiben das Verfassen eines selbstständigen Textes
über zwei verschiedene Themen nach gegebenen Aspekten und mit Angabe der Textsorte vor.
Die Aufgaben zur Textproduktion:
- Interpretation, Analyse, Wertung eines Werkes nach gegebenen Gesichtspunkten (im
Weiteren: interpreterende Textproduktion).
Der Basistext der Interpretation ist ein literarisches Werk (Lyrik, schöngeistige Prosa, Drama
bzw. Auszug eines Werkes). Die gewählten Werke können von ungarndeutschen oder
anderweitigen deutschsprachigen Autoren stammen, aus jeder Epoche, Stilrichtung, ohne
Eingrenzung in Thematik oder Gattung. Die Aufgabenstellung verlangt nicht unbedingt
Kenntnisse über den Autor. Im Falle eines Auszuges wird die Kenntnis des gesamten Werkes
nicht erwartet.
- Verfassen eines Textes, der eine Erörterung oder Meinung darstellt: Reflexion auf eine
literarische, kulturelle, ästhetische, ethische Frage, Erscheinung (im Weiteren: reflektierende
Textproduktion)
Jede Aufgabe beruht auf einem Basistext (z.B. literarisches Werk, Auszug aus einem Werk,
einleitendes Zitat als Grundlage für die Meinungsäusserung, bewertende Argumentation).
Umfang des interpretierenden Textes 400-800 Wörter
Umfang des reflektierenden Textes 150-450 Wörter
Bewertung des schriftlichen Aufgabenblattes
Die zentralen Bewertungskriterien geben die Punkte für die einzelnen Aufgaben, die möglichen
inhaltlichen Elemente in Stichworten und die Möglichkeit einer Abweichung von diesen an. Bei
der Bewertung der Leistung des Abiturienten darf keine Rolle spielen, wenn die persönliche
Wertordnung des bewertenden Lehrers von der allgemeinen Beurteilung der in der Aufgabe
behandelten Probleme, Fragen, Erscheinungen oder wenn die Meinung des Abiturienten von der
allgemeinen Ansicht abweicht.
Der bewertende Lehrer korrigiert in jeder Aufgabe die Rechtschreibfehler anhand der zentralen
Bewertungskriterien. Die Rechschreibung und das Schriftbild werden am Ende bewertet.
Bewertung des Textverstehens und der Aufgabenreihe zur Überprüfung sprachlicherliterarischer Kenntnisse
Die Lösung des Textverstehens und der Aufgabenreihe zur Überprüfung sprachlicherliterarischer Kenntnisse wird mit Hilfe zentraler Bewertungskriterien bewertet. Die maximale
Punktzahl beträgt 40 Punkte. Die Lösungsvorschläge und die Teilpunkte werden im
Bewertungsleitfaden angegeben. Der korrigierende Lehrer trägt die Teilpunkte sowie die
Gesamtpunktzahl auf die Arbeit ein.
Textverstehen und Aufgabenreihe zur Überprüfung sprachlicher-literarischer
Kenntnisse

40 Punkte
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Korrektur und Bewertung der Textproduktion
Der korrigierende Lehrer bewertet die Leistung des Abiturienten nach den in der
Prüfungsbeschreibung angegebenen Bewertungskriterien und anhand des Leitfadens.
Der Leitfaden zur Korrektur und Bewertung gibt die möglichen Inhalte der Lösung in
Stichworten an. Alle, von der Vorgabe abweichenden richtigen Lösungen sind anzunehmen, der
korrekte Gebrauch der Fachsprache im Leifaden wird nicht erwartet. Der korrigierende Lehrer
markiert die richtigen inhaltlichen Elemente mit den im Leitfaden angegebenen Zeichen.
Der bewertende Lehrer markiert die Rechtschreib- und Sprachrichtigkeitsfehler, sowie die
Fehler im Aufbau und Stil.
Innerhalb der Punktgrenzen wird nach dem Maß der Entsprechung der Kriterien entschieden.
Gesichtspunkte und Bewertung zur Korrektur des literarischen Textes
Die vom korrigierenden Lehrer festgelegte Punktzahl beinhaltet die Punkte für Inhalt, sowie für
Aufbau, Stil und Sprachrichtigkeit anhand der folgenden Bewertungskriterien:
Inhalt - Verstehen des Basistextes und der Aufgabe; Kenntnisse im Wissensbereich
(Sachwissen, allgemeine Bewandertheit); Entsprechung der Antwortelemente den Aspekten der
Aufgabe und des Basistextes (Problemorientiertheit, Hervorhebung des Wesentlichen, Festhalten
am Thema, Gedankenreichtum, relevante Beispiele, Meinungsäußerung).
Textaufbau - Aufbau (Gedankengang, Logik, Entsprechung der Gattung); Struktur (Kohärenz,
Proportionen, Gliederung, Umfang).
Sprachliche Qualität (Stil, Sprachrichtigkeit) – Sprachregister, Stil, Wortschatz, nach den
Normen der Standardsprache.
Gesichtspunkte und Bewertung zur Korrektur der reflektierenden Textproduktion
Die vom korrigierenden Lehrer festgelegte Punktzahl beinhaltet die Punkte für Inhalt, sowie für
Aufbau, Stil und Sprachrichtigkeit anhand der folgenden Bewertungskriterien
Sachwissen, allgemeine Bewandertheit
Problemorientiertheit, Gedankenreichtum
Gedankengang, Textaufbau
Sprachliche Qualität (Stil, Sprachrichtigkeit)
Punktenzahl der zwei Textproduktionsaufgaben
Literarischer Text
30 Punkte
Reflektierender Text
20 Punkte

Inhalt
Textaufbau, Struktur
Sprachliche Qualität (Stil,
Sprachrichtigkeit)
Inhalt
Problemorientiertheit
Gedankengang
Sprachliche Qualität (Stil,
Sprachrichtigkeit)

15 Punkte
5 Punkte
10 Punkte
5 Punkte
5 Punkte
5 Punkte
5 Punkte

Bewertung der Rechtschreibung und des Schriftbildes
Rechtschreibung - den Rechtschreibnormen entsprechend, in Anbetracht der Zeichensetzung,
der groben und kleinen Fehler, anhand der im Leitfaden angegebenen einheitlichen
Bewertungskriterien.
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Schriftbild - geordnetes Schriftbild, Lesbarkeit, Gesichtspunkt des Lesers, kultivierte Form.
Gesamtpunktzahl der schriftlichen Arbeit
Textverstehen und Aufgabenreihe zur Überprüfung sprachlicher und
literarischer Kenntnisse
Interpretierender Text
Reflektierender Text
Rechtschreibung
Schriftbild

40 Punkte
30 Punkte
20 Punkte
8 Punkte
2 Punkte

Mündliche Prüfung
Die mündliche Prüfung verläuft anhand einer zentralen Thesenliste.
Der Abiturient erörtert sein Thema selbstständig. Zwischenfragen können nur dann gestellt
werden, wenn der Schüler offensichtlich einen falschen Weg eingelegt hat oder steckengeblieben
ist.
In der mündlichen Prüfung erörtert der Schüler je eine Aufgabe zu einer sprachlichen und einer
literarischen These.
Die Thesenliste für Deutsche Sprache und Literatur besteht aus 20 sprachlichen und 20
literarischen Thesen. Die sprachlichen und literarischen Thesen stellen eine getrennte Thesenliste
dar. In beiden müssen je 6 Thesen im Vergleich zum vorigen Jahr modifiziert werden.
Folgende Hilfsmittel kann der Prüfling sowohl zur Vorbereitung, als auch zur Antwort
verwenden: Anthologie, Werke oder andere gedruckte Hilfsmittel in Zusammenhang mit der
Ausarbeitung der Aufgaben der These (z. B. ausgedruckte Version einer Internetseite,
einsprachiges Wörterbuch, Atlanten zur Kulturgeschichte, Alben für bildende Kunst). Die
Hilfsmittel werden von der Institution, an der die Prüfungskommission arbeitet, zur Verfügung
gestellt.
Inhaltliche und formale Merkmale der mündlichen Thesen
Die Thesen sollen so zusammengestellt werden, dass die Aufgaben innerhalb der Thesen - die
Spezifika der Themen in Betracht gezogen - einen möglichst gleichen Schwierigkeitsgrad haben;
der Abiturient soll im angegebenen Zeitrahmen die Möglichkeit für die erfolgreiche Vorbereitung
und Ausführung der These haben.
Sprachliche Thesen für Deutsch
Im Laufe der Prüfung wird gemessen, zu welchem Maße und welcher Qualität der Abiturient
zur mündlichen Transaktion und Interaktion fähig ist. Beachtet werden dabei sowohl die
rezeptiven, als auch die produktiven (Verstehen und Sprechfertigkeit) Fertigkeiten. Der Prüfling
soll zur selbstständigen Erörterung seiner These fähig sein und auch am Gespräch aktiv
teilnehmen.
Jede These besteht aus einem Basistext von 250-300 Wörtern und aus zum Text gehörenden
Aufgaben (sprachliche Transformation, lexikalische, stilistische Aufgaben usw.). 25% der Thesen
sollen Texte in Zusammenhang mit Sprache, Brauchtum, Tradition, Kultur und
Minderheitenpolitik usw. der Ungarndeutschen beinhalten.
Literarische Thesen
Die Thesen knüpfen sich an die Themen und Werke/Auszüge aus Werken der allgemeinen
Anforderungen im Fach „Deutsche Sprache und Literatur”. Der Abiturient führt seine These
selbstständig aus. Zu jeder These gehört eine Aufgabe, die Aufgaben können jeden Prüfungstag

909

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

geändert werden. Mindestens zwei Thesen sollen Aufgaben in Zusammenhang mit der
ungarndeutschen Literatur enthalten.
Bewertung der mündlichen Prüfung
Maximaler Punktwert der mündlichen Prüfung sind 50 Punkte. Für den Inhalt der literarischen
These können 25 Punkte, für den Inhalt der sprachlichen These 10 Punkte, für die sprachliche
Qualität beider Thesen zusammen 15 Punkte vergeben werden.
Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt anhand folgender Kriterien und Punkte. Innerhalb
der Punktgrenzen entscheidet das Maß der Entsprechung der Kriterien.
Inhaltliche Qualität - in Literatur insgesamt 25 Punkte, in Sprache 10 Punkte anhand
folgender Kriterien:
- Literarische, sprachliche, kulturelle Kenntnisse
- Sachwissen
- Textkenntnis, Textverstehen
- Kompetenz zur Aufgabenlösung
- Gedankenreichtum
- Selbstständige Meinung
- Komplexität der Erörterung
Sprachliche Qualität - für die beiden Thesen zusammen insgesamt 15 Punkte anhand
folgender Kriterien:
- Systematisierung, Hervorhebung wichtiger Informationen
- Logischer Gedankengang
- klare, gegliederte Text- und Satzstruktur
- Entsprechender Wortschatz, Wortgebrauch
- Verständliche Vortragsweise
Gesamtpunktzahl der mündlichen Prüfung
Inhaltliche Qualität - Literatur
Inhaltliche Qualität – deutsche Sprache
Sprachliche Qualität der Erörterung

25 Punkte
10 Punkte
15 Punkte
”

5. Az R. Melléklet ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
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100 pont

50 pont

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
Irodalmi
vizsgabizottságot feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
működtető
nyomtatott
kötet vagy a
intézmény
helyesírási
feladatok
biztosítja
szótár, egykidolgozásával
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
legalább egy
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
Anyag
NINCS
témakör- és
tételcímek
Mikor?
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
vizsga
NINCS
A II.
feladatlaphoz
nyomtatott
helyesírási
szótár, egyilletve
kétnyelvű
szótár (tíz
vizsgázónként
legalább egy
példány)

Szóbeli vizsga
NINCS
Irodalmi
szöveggyűjtemény,
kötet vagy a
feladatok
kidolgozásával
összefüggő más
nyomtatott
ismerethordozó.

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
NINCS
témakör- és
tételcímek
NINCS
jogszabály
szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Feladatsor

I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Tételkifejtés
Egy román
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése
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50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy
mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó
terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között;
a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két
választási lehetőség közül.
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A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A
feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege román nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet,
drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli román
alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat
nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és
az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás
középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített
téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya;
a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi románság kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
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(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének
pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat

II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza
alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
Tartalmi minőség
25 pont
feladat
Nyelvi minőség Szövegszerkezet
5 pont
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
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Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
Nyelvi minőség
Helyesírás
Íráskép

40 pont
10 pont
25 pont
15 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy román nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
A román nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 román nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
román nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és román nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő
segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi
szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Román nyelvi altételsor
Az altételsort a részletes vizsgakövetelmény Román nyelv című fejezetében foglaltak alapján
kell összeállítani. A román nyelvi altételek a részletes követelmények következő témáira épülnek:
Nyelvek Európában, A román nyelv története, Nyelv és társadalom, A nyelvi szintek, Szöveg és
szövegtípusok, Kommunikáció, Retorikai alapismeretek, Stilisztika és stílustörténet.
Irodalmi altételsor
Az altételsort a részletes vizsgakövetelmény Román irodalom című fejezetében foglalt témák
(a Szerzők és művek, illetve az Értelmezési szintek, megközelítések) kombinációiból állítja össze
a szaktanár oly módon, hogy a Szerzők és művek minden témájából legalább egy altétel
szerepeljen a 20 irodalmi altétel között. Ezek bármelyike meríthet az Értelmezési szintek,
megközelítések szempontjaiból.
A román nyelvi altétel
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Az altétel a témakörnek, illetve az altételben konkretizált feladatnak megfelelően tartalmazhat
egy megállapítást, idézetet, felvezető gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot
(pl. űrlapot, használati utasítást, újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes oldalt, egynyelvű
szótár részletét), majd a kifejtendő feladat megjelölését.
Az altételben kitűzött feladat lehet az idézet, illetve a mellékelt dokumentum adott szempontú
elemzése értelmezése, a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma, jelenség, szabály
bemutatása, kifejtése, érvek megfogalmazása, a feladatban adott műfajnak megfelelő előadása
stb.
Irodalom altétel
Az altétel tartalmazhat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl.
szépirodalmi idézetet, értekező prózát, esszé rövid részletét, illusztrációt, képzőművészeti
alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet stb.), majd közli a bemutatandó témát, annak
kiemelt szempontját, a témának, illetve a kitűzött szempontnak megfelelően konkrét művek
megjelölését. A kiemelt szempont lehet pl. bármely műfaji, tematikus, stíluskorszakbeli, poétikai,
esztétikai, etikai kérdés. Legalább két altétel a magyarországi románok irodalmával kapcsolatos
feladatokat tartalmazzon. Ha azt az altétel kifejtése igényli, illetve lehetővé teszi, a vizsgázó
választ az altételben megjelölt Szerzők vagy művek közül.
Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra,
csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, román nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
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Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - román nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont
EMELT SZINTŰ VIZSGA

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási
feladatok:
műértelmező
szöveg és
reflektáló szöveg

Egy román
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

40 pont

50 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg,
és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy román nyelvű alkotáshoz
(irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz,
szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.

917

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű,
illetve annak részlete). Az akár magyarországi, akár azon kívüli Magyarországon alkotóktól
származó művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji
kötöttség nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem
elvárás a teljes mű ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi románság kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit.
Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési
útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi
elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
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A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
30 pont

Reflektáló szöveg
20 pont

Tartalom

15 pont

Szövegszerkezet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)
Tartalom

5 pont
10 pont

Problémaérzékenység
Gondolatmenet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)

5 pont
5 pont
5 pont

5 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Műértelmező szövegalkotási feladat
Reflektáló szöveg

40 pont
30 pont
20 pont
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8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy román nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A román nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 román nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
román nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és román nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsga egy román nyelvi és egy irodalmi témakörhöz megfogalmazott altétel
kifejtése. A témakörök, illetve az altételek évről évre változhatnak.
Román nyelvi altételsor
A tételsor a részletes vizsgakövetelmények Román nyelv című fejezete témaköreinek
mindegyikéből legalább egy altételt tartalmaz.
Irodalmi altételsor
A szóbeli vizsga tételeit a részletes vizsgakövetelmények Szerzők, művek, valamint
az Értelmezési szintek témáiból kell összeállítani. Minden tételhez egy feladat tartozik, a
feladatok vizsganaponként változhatnak.
A román nyelvi altétel
A román nyelvi altétel minden esetben tartalmaz egy megállapítást, idézetet, felvezető
gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. űrlapot, használati utasítást,
újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes oldalt, egynyelvű szótár részletét), majd közli a
kifejtendő feladatot.
Az altételekben kitűzött feladat lehet az idézet, illetve a mellékelt dokumentum adott
szempontú elemzése, értelmezése, a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma, jelenség,
szabály bemutatása, kifejtése, fogalom értelmezése, érvek megfogalmazása, a feladatban
megjelölt műfaj előadása stb.
Irodalom altétel
Az Irodalom altétel minden esetben tartalmazhat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus
dokumentumot (pl. szépirodalmi idézetet, értekező prózát, esszé rövid részletét, illusztrációt,
képzőművészeti alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet stb.), majd közli a bemutatandó
témát, annak kiemelt szempontját, a témának, illetve a kitűzött szempontnak megfelelően esetleg
szerző és mű megjelölését.
Az altételben kiemelt szempont (feladat) lehet bármely poétikai, irodalomtörténeti, stíluskorszakbeli, esztétikai, etikai kérdés, valamely életprobléma, motívum, a műre, a szerzői
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életpályára jellemző sajátosság. Legalább két altétel a magyarországi románok irodalmával
kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a román nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; román nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - román nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
”
6. Az R. Melléklet LIMBA SI LITERATURA ROMANA fejezet helyébe a következő
rendelkezés lép:
„LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
I. CERINȚE DETALIATE DE BACALAUREAT
A) COMPETENȚE
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NIVEL MIJLOCIU ȘI NIVEL RIDICAT
1. Înțelegerea textului
1.1. Înțelegerea esenței textelor ce diferă în funcție de gen și de tematică.
1.1.1. Selectarea rațională (logică) a informațiilor, alegerea și realcătuirea lor în funcție de
obiectivele propuse.
1.1.2. Formarea opiniilor personale deodată cu receptarea noilor cunoștințe și noțiuni.
1.1.3. Formarea orientării adecvate și a unor deprinderi corecte în folosirea surselor de
informații din presa scrisă și electronică, în genurile publicistice.
1.1.4. Aplicarea cunoștințelor de gramatică și de literatură în înțelegerea și alcătuirea textelor
transmise prin presa scrisă și electronică.
1.1.5. Interpretarea textelor ficționale și non-ficționale.
1.2.1. Procedee de înțelegere a textului și exerciții pe baza diverselor tipuri de texte; receptarea
organică a ideilor, argumentației și opiniilor din textele respective.
1.2.2. Înțelegerea și promovarea rolului educativ al literaturii.
1.2.3. Compararea diverselor tipuri de texte (beletristice, științifice, oficiale, publicistice),
identificarea trăsăturilor lingvistice, stilistice și structurale specifice.
1.2.4. Definirea coeziunii mesajului scris și a raporturilor sale logice, stabilirea obiectivelor și a
contextului de comunicare.
1.2.5. Identificarea și înțelegerea raporturilor semantice și cauzale în interiorul textului și între
diverse texte.
1.2.6. Formularea corectă a textelor scrise și orale în funcție de destinatar, tematică și mesaj.
2. Producerea de texte scrise
2.1. Prelucrarea temelor ficționale și non-ficționale în cadrul diverselor tipuri de texte (de ex.
locul și rolul naționalităților în Uniunea Europeană; lingvismul dublu (graiul și limba standard),
bilingvismul, schimbarea de cod; mondializarea; nivelul de trai de calitate, comportamentul
uman; formele de manifestare a culturii afective; lumea calculatoarelor.)
2.2. Formarea textelor în scris în funcție de conținutul, de stilul și de structura titlului, a
destinatarului și a temei (de ex. însemnări, recomandare, relatare cronologică, prezentarea
impresiilor în urma vizionării unei piese de teatru sau a unui film, disertație, eseu, interpretarea
operei).
2.3. Dezbaterea în scris a unei teme date cu metoda argumentației individuale și a convingerii.
2.4. Prezentarea impresiilor de lectură sub formă de compunere bine concepută din punct de
vedere al conținutului, limbii și structurii.
2.5. Exprimarea impresiilor estetice legate de opere de artă, într-un stil bine conturat cu o
structură logică distinctă.
2.6. Elaborarea unui jurnal de călătorie despre o excursie memorabilă, peisaje pitorești,
moștenire culturală.
2.7. Însușirea și aplicarea la nivel de deprinderi ale cerințelor de conținut și de formă legate de
formularele oficiale (cerere, autobiografie, dosar pentru concurs, proces verbal).
2.8. Cunoașterea aprofundată a normelor și a mijloacelor tehnice de redactare; siguranța în
scrierea corectă, simț corect al măsurii și aspect estetic al grafiei.
3. Vorbirea, producerea de texte orală
3.1. Formularea unei comunicări individuale potrivit normelor limbii, situației de comunicare,
temei și genului.
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3.2. Comunicarea orală coerentă, de evidențiere a esenței, construită logic (articulare potrivită,
accent corect, intonație potrivită, ritm corect în vorbire).
4. Folosirea conceptelor
4.1. Receptarea rațională și afectivă a impresiilor de lectură, prezentarea cu concepte adecvate.
4.2. Folosirea motivată a conceptelor etice, estetice, poetice și lingvistice.
4.3. Clarificarea conceptelor pe baza exemplelor. Numai la nivel ridicat interpretarea și
compararea noțiunilor în diferite contexte istorice.
B) DOMENII DE CUNOȘTINTE
1. Limba română
TEME
1. Comunicare

2. Limbile în Europa

3. Istoria limbii române

4. Formarea normelor
limbii
scrise

NIVELUL EXAMENULUI
Nivelul mijlociu
Nivelul ridicat
Factori, funcțiile și formele
Coordinarea limbajului și
procesului
metalingvismului. Rolul estetic al
de comunicare.
comunicării.
Metalingvismul.
Originea limbilor.
Limbi, spatii lingvistice în
Diverse familii și tipuri de limbi. Europa.
Limbile neolatine.
Limbi aglutinante (cu afixare),
Analiza limbii din perspectivă
izolante (determinate de topică) și
diacronică și sincronică.
flexionare (cu flexiune).
Cunoștințe de bază din istoricul
Limba ca sistem în schimbare.
grafiei.
Aspecte din istoria scrierii.
Limba româna este o limbă
Analiza unui (fragment) text din
neolatină (romanică).
epoca veche a literaturii române
Înrudire de limbi.Etapele mai
(prezentarea a doua-trei exemple
importante ale genezei
din istoria limbii).
limbii.Legăturile cu alte popoare,
influența lor asupra formării și
schimbării limbii.Raportul între
contextul istorico-cultural si
formarea vocabularului.Esența,
criteriile înrudirii limbilor.
Izvoare ale istoriei limbii:
Mănăstirile, ca focare de limbă și
monumente de limbă (scrise,
cultură românească.
tiparite). Începuturile scrierii în
limba româna:
Scrisoarea lui Neacșu din
Cîmpulung.
Importanța textelor
Formarea și dezvoltarea limbii
maramureșene.
literare
Influența protestantismului asupra române.
culturii române.
Influența literaturii religioase
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6.1. Variantele de limbă

6.2. Folosirea limbii de
către naționalitățile
conlocuitoare
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asupra dezvoltării limbii române.
Biblia de la Bucuresti (Biblia lui
Șerban Cantacuzino, 1688). Rolul
marilor cronicari în răspândirea
culturii române.
Contribuția istoriografiei la
dezvoltarea limbii literare și a
literaturii române. Răspândirea
tipăririi cărților.
Aria limbii române.
Confesiuni ale poeților și
prozatorilor (și a celor romani din
Ungaria) despre limba.
Probleme fundamentale ale
cultivării actuale a limbii române
(de ex. neologisme, cuvinte
străine, locuri comune).
Dialectele: daco-român
(muntenesc, moldovenesc,
bănățean, crișean,
maramureșean); aromân;
(macedoromân); meglenoromân;
istroromân.
Stratificarea limbii române.
Principalele variante ale limbii:
limba comună, dialectele, limbaje
de grup.
Manifestarea stratificării
geografice și sociale în vocabular:
limba comună regională, limbaje
speciale, limbaje de grup, limbaj
al tineretului, argoul (jargonul).
Variantele lingvistice ale
românilor din Ungaria.
Dialectul bihorean.
Dialectul crișean-mureșean.
Folosirea curentă a dicționarelor
explicative și bilingve.

Rolul și importanța traducerilor
literare.
Rolul informațiilor scrise și
electronice în procesul cultivării
limbii.

Stratificarea orizontală și
verticală a limbii române actuale.
Analiza diverselor texte
dialectale.

Denumirea altor limbi aparținând Folosirea limbii de către
naționalităților din Ungaria.
comunitatea de naționalitate
română.
Lingvismul dublu (graiul, limba
standard), bilingvismul, (româna,
maghiara), schimbarea de cod.
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Bilingvismul individual și
colectiv. Legăturile între
contextul socio-cultural și
schimbările la nivelul limbii.
Schimbarea codului lingvistic.
Texte ficționale și non-ficționale. Analiza comparată a sunetelor
Analiza textelor ficționale și non- românești și maghiare.
ficționale din punct de vedere
fonetic, morfologic, sintactic și
semantic.
Aplicarea normelor în formarea
diverselor tipuri de texte.

7.1. Fonetică

Cunoștințe fonetice.
Regulile vocalelor și consoanelor.
Grupuri fonetice (diftongul,
triftongul, semivocala).
Hiatul. Silabele accentuate și
neaccentuate.

Compararea foneticii române cu
cea a limbii maghiare.
Deosebirile adecvate ale
dialectelor limbii române.

7.2. Morfematică

Rolul sufixelor și prefixelor în
compoziția formei cuvintelor și
semnificația lor.
Corectitudinea în formarea
cuvintelor. Cuvintele și textele în
context.

Cuvinte din fondul principal,
cuvinte derivate, familii de
cuvinte.
Definirea sensului cuvintelor în
context. Principiile fundamentale
ale ortografiei.

7.3. Morfologie

Cunoștințe de morfologie.
Sistemul părților de vorbire.
Ortografia părților de vorbire de
tranziție.

Structura propoziției, principalele
7.4. Structura
sintagmatică a propoziției părți ale propoziției.
Analiza structurii predicative și a
complementelor.
Acordul între predicat și subiect.
Sintagma de subordonare și de
coordonare.

7.5.Sintaxă

Prezentarea conceptelor
sintactice. Propoziția în
comunicarea orală și scrisă.

Analiza morfologică a unui text
sau a unui fragment.
Schimbarea valorii gramaticale
cu exemple.
Acordul formal și cel logic.
Interpretarea raportului subiectpredicat.
Definirea la nivel de deprinderi a
structurilor sintagmatice ale
propoziției și alcătuirea schemei
arborescente.
Analiza frazelor.
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Felurile propozițiilor după
structura lor: Propoziții simple.
Propoziții dezvoltate. Fraza.
Coordonarea și subordonarea.
7.6. Propozitia în context Propoziția și textul.
Semnificația propoziției în
context. Semnificații denotative și
conotative ale propoziției.
7.7. Raporturi logice și de Rolul semnelor lingvistice și
metalingvistice în diferențierea
conținut
propozițiilor enunțiative,
interogative, optative,
exclamative și imperative.
Relația între vorbitor și sensul
propozițiilor. Analiza felului
propozițiilor din punct de vedere
gramatical și semantic.
Semnul lingvistic, semnificația
8. Semne lingvistice,
sensului
sistemul de semne
cuvantului.
Sistemul semnelor lingvistice.
Morfeme.
Lexeme, sintagme, propoziții.
Clasificarera semnelor lingvistice.
Raportul între aspectul fonetic și
semnificație.
Cuvinte onomatopeice, evocative.
Cuvinte unisemantice,
polisemantice, omonime.
Utilizarea dicționarului.
Sinonime, antonime.
Câmpul semantic.
Natura textului. Semnele
9. Textul
lingvistice și
metalingvistice ale textului.
Coeziunea textului; coeziunea
globală și lineară.
9.1. Funcțiile textului

Textul și comunicarea.
Cele două forme fundamentale
ale textului (vorbirea curentă și
scrierea). Caracteristicile
diverselor tipuri de texte.
Cunoașterea regulilor de folosire
a textului.

Prezentarea raportului între
propoziție și text.
Fenomenul coeziunii lineare și al
coeziunii globale.

Rolul (locuțiunilor) în textele
ficționale
(exemple la liberă alegere).
Normele de comunicare în
diferitele perioade istorice.
Descifrarea corectă a metaforelor.

Exerciții de analiză textului.
Identificarea raporturilor logicosemantice.

Forța de coeziune a textului și
componențele ei (factorii de
natură extralingvistică; relațiile
semantice; relațiile gramaticale).
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Codul comunicației
(componentele lingvistice și
extralingvistice).
9.2. Structura textului

Contexte de comunicare care
determină înțelegerea textului și
producerea de
text.
Funcțiile de orientare, de
exprimare și de scoatere în
evidență ale textului.
Unitățile structurii textului.
Unitățile structurii textului (de
proză) și ale macrostructurii.
Propoziția în contextul structurii,
propozitia în text. Tipuri de
structurare a textului: temporala
(lineara), spațiala, logica.
Alte modalități de structurare
(paralelism, opoziție, construcții
în cadru, ordonare armonioasă a
elementelor eterogene, asociații
de idei).

Raportul între nivelurile textului
și forța de coeziune a textului.
Analiza structurală a textului în
proză (unitățile de micro-și
macrostructură; tipurile de
structură).

9.3. Semnificația textului Mijloacele coeziunii globale ale Scoaterea la iveală a segmentelor
textului: rețeaua tematică a
spațiale, temporale, cauzale.
textului, izotopie, raporturi de
Delimitarea rețelelor tematice.
conținut și logice (raporturi
spațiale, temporale, logice,
raporturi cauză-efect); titlul
pentru marcarea temei. Elemente
semantice de relație în context
(cuvinte-cheie, sinonime,
polisemantism, omonime,
antonime).
Raporturi temă-remă.
9.4. Gramatica textului

Elemente gramaticale de legatură, Rolul elementelor de legatură în
conexiuni și retroacțiuni (feedrealizarea contextualității.
back).
Topica frazei.
Ritmul textului.

9.5. Interpretarea
textului

Identificarea rețelei tematice în
diverse tipuri de texte.

Rezolvarea temelor de
interpretare a textului (rețelele
tematice, urmărirea micro-și
macrostructurilor, acordul,
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topica).
9.6. Intertextualitatea

Principalele carateristici ale
intertextualității între CD-ROM și
internet.
Interpretarea intertextualității în
textele ficționale și nonfictionale.

9.7. Moduri și genuri ale
comunicării, tipuri de
texte și de comunicare

Codul lingvistic oral și cel scris.
Scopul comunicației.
Compoziția logico-semantică a
comuncării.
Cele trei secvențe ale
contextualității (gramaticală,
semantică, metalingvistică).
Raportul la nivelul conținutului și
al formei între diversele tipuri de
texte și procesul de comunicare.
Comunicarea în masă. Tipuri de
texte și deprinderile de
comportament.
Direcția comunicării: texte
dialogice și monologice.
Funcțiile de comunicare: texte
narative, descriptive și
argumentative.
Tipuri de texte orale și scrise.
Tipuri de texte în funcție de
nivelurile comunicării
(beletristică, stiințifică, oficială,
din sfera particulară și publică).
Modul de producere de text: texte
planificate sau spontane.
Texte funcționale tradiționale și
online. Utilizarea corectă a
formulelor de adresare.
Tipuri de texte și straturi de
stiluri.

Cunoașterea caracteristicilor de
conținut, de limbă și de structură
ale diverselor tipuri de texte.
Prezentarea unei teme în diferite
tipuri de texte.

9.8.Mijloace de
comunicare în presă,
mijloace de comunicare în
format electronic

Texte funcționale (tradiționale și
online). Utilizarea corectă a
formelor de adresare.
Mijloace de comunicare în masă
și de informare (presa, radioul și
televiziunea).
Genuri de presă de informare și

Prezentarea câtorva exemple ale
genurilor de presă caracteristice.
Prezentarea emisiunilor de radio
și televiziune ale naționalităților,
respectiv prezentarea unui
săptămânal românesc pe baza
opiniilor personale.

928

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

de prezentare a opiniilor.
Importanța emisiunilor de
Genuri radiofonice.
naționalitate.
Programe înregistrate (emisiunile
pentru
nationalități, programe de
documentare).
Genurile noi ale presei
electronice (e-mailul, internetul).
Prezentarea genurilor
caracteristice emisiunilor de radio
pentru școlari.
9.9. Proiectul (în formă
tradițională și online)

10. Cunostințe (de bază)
de retorică

Cunoașterea criteriilor și
metodelor de întocmire a unui
proiect.
Construirea unui proiect în formă:
tradițională și electronică.
Tema, titlul, alegerea tipului de
text, realizarea obiectivelor.
Colecționarea materialului (pe
teren, în bibliotecă, de pe
interenet).
Selectarea și sistematizarea
materialului, scrierea unei schițe,
prelucrarea textului. Urmărirea
normelor etice în procesul de
citare, de referire și de notare a
bibliografiei. Autoevaluarea.
Prezentare PowerPoint (schița),
utilizarea corespunzătoare a
tehnologiilor moderne.
Trăsăturile caracteristice ale
retoricii.
Comunicarea în public și factorii
procesului de comunicare.
Retorică și comunicare.

10.1. Tipuri de texte ale
comunicării în public

Genurile discursului retoric:
discursul consultativ și discursul
ocazional. Cunoașterea
demersului logic al compoziției
textului (alegerea temei, a
titlului, a tipului de texte).

10.2. Argumentația,
dezbaterea

Elaborarea corectă a textului
argumentativ sub formă orală și
scrisă.

Cunostințe fundamentale din
istoria retoricii. Analiza
contrastivă și aprecierea unor
texte (sau fragmente) cu valoare
istorică.

Elaborarea și prezentarea
diverselor texte argumentative.
Evaluarea concretă a
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11. Limba și stilul
11.1. Elemente stilistice

Felurile argumentelor și
modalitățile argumentației.
Genurile argumentației:
demonstrarea și combaterea cu
argumente.
Criteriile dezbaterii civilizate.
Noțiunea de stil și importanța ei.
Elemente de stil, valoarea
stilistică.
Stilul textelor literare.
Muzicalitatea tropilor și
elementelor stilistice.

argumentației scrise și orale din
punct de vedere lingvistic și al
conținutului.

Interpretarea figurilor de stil și a
sistemelor de tropi.

11.2. Niveluri stilistice

Caracterizarea nivelurilor
stilistice ale limbii vorbite și
scrise.
Indiciile stilului de conversație,
ale stilului oficial, publicistic și
stiințific.

11.3. Mijloace de
realizare a
stilului
Valoarea stilistică a
locuțiunilor

Mijloacele de realizare a
plasticității:
recunoașterea figurilor de stil și a
sistemelor de tropi.
Trăsăturile etice și estetice ale
zicalelor și proverbelor
românești.

12. Cunoștințe de
ortografie
și ortoepeie

Un scurt istoric al scrierii corecte. Formularea unor texte în scris cu
Utilizarea corectă a normelor de respectarea normelor de
ortografie.
ortografie. Formularea unor texte
orale (răspunsuri, prelegeri,
proiecte) cu respectarea normelor
de exprimare corectă (de
ortoepeie).

Compararea zicătorilor și
proverbelor
românești și maghiare, deslușirea
influențelor reciprocice.

2. Literatură
2.1. Autori, opere
TEME
Literatura română
populară

NIVELUL EXAMENULUI
Nivelul mijlociu
Nivelul ridicat
„Doina”, cântecul specic al
Problema vieții și a morții în
literaturii populare române.
basmul
Bogăția doinelor.
Tinerețe fără bătrânețe.
Unicitatea conținutului și a
Marile întrebări ale existenței
tonalității. Balada „Miorița”,
umane în balada Miorița.
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„perla” folclorului românesc.
Prezentarea „jertfei zidirii” în
balada Monastirea Argeșului.
Particularitățile conținutului și ale
formei baladelor populare
românești.
Crezul (filozofia) Școlii
Ardelene.

Epoca renașterii și a
deșteptării conștiinței
naționale în literatura
română
Curentele de idei și stil ale
Literatura română în
prima parte a sec. al XIX- vremii:
clasicismul, sentimentalismul,
lea
romantismul.
Contribuția pașoptiștilor
la dezvoltarea limbii și
literaturii române

Epoca marilor clasici ai
literaturii române

Crezul (filozofia) generației
pașoptiste.
Noi specii și creații literare.
Analiza operei Zburătorul de Ion
Heliade Rădulescu.
Portretul de scriitor al lui Vasile
Alecsandri și rolul lui în viața
publică.
Bogăția creației lirice cu privire
la conținut, formă și specie.
O seara la Lido și/sau Steluța
(analiza
literară).
Vasile Alecsandri inventatorul
pastelului în literatura română.
Analiza pastelului Lunca din
Mircești precum și a altor douătrei pasteluri (la liberă alegere).
Bogăția, unicitatea operei de
inspirație,
romantica a lui Mihai Eminescu.
Teme, motive, specii literare,
particularități artistice în lirica
geniului Eminescu.
Sara pe deal, Dorința, Lacul,
Floarea albastră, De ce nu-mi
vii? Pe lângă plopii fără soț, Mai
am un singur dor. Cunoașterea
altor cinci-șase poezii (de ex.:
Epigonii, Glossa, Scrisoarea I,

Paralele (teme, motive) în
Monastirea
Argeșului si Kőműves Kelemenné.

Influența iluminismului european
asupra filozofiei Școlii Ardelene.
Viata socio-culturală și literatura
în prima parte a sec. al XIX-lea.
Preromantismul în literatura
română (opere la liberă alegere).
Privire integrativă asupra artelor
(arte plastice, muzică).
(Pre)romantismul în literaturile
română și maghiară.

Zugrăvirea naturii în pastelurile
lui Vasile Alecsandri.
Peisagistica vremii (privire
integrativă)

Locul lui Mihai Eminescu în
literatura
universală (poet național și
universal).
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Scrisoarea III).
Analiza complexă a capodoperei
filozofice: Luceafărul, descifrarea
conținuturilor alegorice.
Analiza comparativă: Mihai
Eminescu Mai am un singur dor Petőfi Sándor Egy gondolat bánt
engemet.
Mihai Eminescu Fiind băiet
păduri cutreieram - Vajda János
A vaáli erdőben.
Învățarea pe de rost a două-trei
poezii. Opera lui Ion Creangă.
Analiza unei povestiri și a unei
nuvele, descifrarea problemelor
etice și filozofice.
Analiza romanului cu caracter
autobiografic Amintiri din
copilărie.
Zugrăvirea caracterului și a
portretului sufletesc.
Esenta filozofică a realismului și
particularitățile stilistice ale
acestui curent.
Viziunea prozatorului ardelean, a
scriitorului român realist, Ioan
Slavici. Motivul „Crima și
ispășire” în nuvela psihologică
Moara cu noroc de Ioan Slavici.
Mara (analiza romanului).
Abordarea romanului sub mai
multe aspecte: puncte de vedere,
caracterizarea personajelor,
tehnica de narare.
Viziunea ascuțită a lui Ion Luca
Caragiale.
Analiza a două-trei schițe și
nuvele, de
pilda: Două loturi, Lanțul
slăbiciunilor, Inspecțiune.
Personaje și împrejurări tipice.
Ion Luca Caragiale Moliere al
românilor.
Analiza unei comedii (O noapte
furtunoasă și/sau O scrisoare
pierdută).
Curente de idei, mișcări, curente

Caracter popular (umor popular),
elemente romantice și realiste în
creațiile epice ale lui Ion Creangă
(opere la liberă alegere).
Analiza complexă a operei
Harap-Alb de Ion Creangă.
Psihologia maturizării în romanul
cu caracter autobiografic.
Amintiri... de Ion Creangă.
Aspectul etic, estetic, filozofic al
operelor lui Ioan Slavici (la liberă
alegere).
Sentințele lui Confucius despre
calitatea morală a existenței
umane (dragostea, cinstea,
sinceritatea, generozitatea,
cumpătarea).
Influența acestora asupra
concepției lui Ioan Slavici.

Cunoștințe (generale) de istorie a
teatrului și de teorie a dramei.
Comicul de caracter și de situație
într-o comedie de Caragiale și
una de Moliere (fragment).
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sfârșitul secolului al XIX- de stil (realismul,
lea și începutul secolului sămănătorismul, poporanismul).
al XX-lea
Prezentarea operei lui George
Coșbuc.
Teme, specii, particularități
artistice în diferitele etape ale
creației.
Exprimarea sentimentului: de
dragoste în poeziile: La oglindă,
Numai una, Cântecul fusului.
Poezia peisagistică a lui George
Coșbuc (creații la liberă alegere).
Poezia evenimentelor majore din
viața rurală: Nunta Zamfirei și
Moartea lui Fulger.
Particularitățile de conținut și de
formă ale baladelor culte.
Două-trei creații învățate pe de
rost. Portretul, misiunea,
mesianismul lui
Octavian Goga.
Teme, motive, trăiri (de pildă:
dezrădăcinarea, înstrăinarea,
singurătatea, melancolia,
nostalgia, suferința, adio,
amintire în creațiile poetului
profet).
Analiza complexă a poeziei
Rugăciune.
Interpretarea poeziilor: Noi,
Bătrâni, Casa noastră.
Prietenia dintre Octavian Goga și
Ady
Endre.
Două-trei poezii învătate pe de
rost.
Simbolismul în literatura Portretul lui Alexandru
Macedonski,
româna
teme, trăiri, impresii, specii
literare. Teoreticianul
simbolismului românesc.
Exprimarea idealului sau artistic
în opera alegorică Noapte de
decemvrie. Rondeluri (analiza a
două sau trei opere).
Poezia simbolistă a lui George

Descoperirea influenței culturii
populare (obiceiuri, creații
populare, elemente de basm).
Reflectarea marilor întrebări ale
existenței umane în baladele lui
George Coșbuc.

Caracterul simbolic al poeziilor
lui
Octavian Goga.
Analiza comparativă: O. Goga
Rugăciune și Berzsenyi Dániel
Fohász.

Combinația elementelor
romantice cu
elemente simboliste în poeziile lui
Alexandru Macedonski (două-trei
creații).
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Bacovia, lirica sa emotională,
jocul sunetelor și al culorilor.
Teme, motive, sentimente
decadente (singurătatea,
înstrăinarea, obsesia,
elimenarea, spleenul, neputința,
moartea) în oglinda a două-trei
poezii (la liberă alegere).
Plumb, crezul poetului simbolist, Atmosfera de plumb în lirica
confesiunea sa lirică (analiză
bacoviană. Descifrarea
complexă).
simbolurilor (flori de plumb,
amor de plumb, aripi de plumb).
Cele mai importante perioade ale Deslușirea filozofiei „Cred fără
vieții și operei lui Tudor Arghezi, credință
particularitățile creației
în Dumnezeu” în operele lui
argheziene: inovarea limbajului
Tudor Arghezi și Ady Endre
poetic românesc, estetica urâtului. (două-trei poezii la liberă
Tradiție și inovație în lirica lui
alegere).
Tudor Arghezi.
Testament (interpretarea poeziei).
Ars poetici (de pilda: Flori de
mucigai,
Rugă de seară, Ex libris...).
Dumnezeirea în creația
argheziană. Reflectarea dramatică
a oscilării între credință și
scepticizm în Psalmii lui Arghezi.
Interpretarea unui Psalm (la liberă
alegere).
Învățarea pe de rost (una sau două
poezii).
Portretul poetului filozof și
Influența expresionismului
filozofului poet român ardelean, german și a psihologiei abisale a
Lucian Blaga. Lucian Blaga,
lui Freud.
purtătorul enigmelor, poetul și
Teme, motive, marile întrebări
filozoful misterelor.
filozofice (viața-moartea,
Trei-patru poezii la liberă alegere existența calitativ-umană,
din volumul de poezii: Poemele existența vegetativă-misterele) în
luminii.
două-trei creații la liberă alegere.
Concepția luciferiană și cea
Trăsături asemanatoare în poezia
edenică a
lui Lucian Blaga și a lui József
lumii în poezia Eu nu strivesc
Attila.
corola de minuni a lumii.
„Cu universul mă măsor” (poezii
Împăciuirea cu moartea, Gorunul la liberă alegere).
(interpretarea elegiei).
Lucian Blaga Gorunul și Arany
Însușirea pe de rost (două-trei
János A
poezii).
tölgyek alatt (analiză
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Nichita Stănescu, Ana
Blandiana, Ioan Alexandru,
inovatorii limbajului poetic.
Crezul, reflexiile filozofice și
formele de expresie metaforice
ale acestei generații.
Portretul lui Nichita Stănescu,
caracterul neomodern al poetului.
Gânduri despre legatura dintre
artist și artă (operă) în
următoarele poezii: Ars poetica,
Arta scrisului (interpretarea
textelor).
Interpretarea capodoperei liricii
erotice românești Leoaica tânără,
iubirea. Unicitatea stilului
stănescian.
Autori și opere (la liberă alegere).
Ana Blandiana: Descântec de
ploaie, Părinții.
Ioan Alexandru: Clopotele.
Nicolae Labiș: Moartea
căprioarei. Ștefan Augustin
Doinaș: Mistretul cu colț de
argint.
Mircea Cărtărescu: Georgica a
Postmodernismul
patra
(analiză litarară).
Poezia românească în sec. Prozatorii secolului al XX-lea:
Mihail
al XX-lea
Sadoveanu, Liviu Rebreanu,
Camil Petrescu, Mircea Eliade.
Particularitățile specifice și
diversitatea diferitelor tipuri de
romane: romane cu forme
tradiționale și romane inovatoare
ale formei.
Două-trei nuvele (la liberă
alegere) de prozatorii începutului
de secol (B. Șt. Delavrancea, Ion
Agărbiceanu, A. B. Voinești).
Mihail Sadoveanu: Baltagul
Prozatorii de la început
(analiză complexă).
de secol
Liviu Rebreanu: Itic Strul
Dezertor (analiză complexă).
Neomodernismul sau
generația anilor ’60

comparativă).
Bravura poetică, unicitatea
stilului,
expresivitatea creației lui Nichita
Stănescu (poezii la liberă
alegere).

Soarta geniului în operele:
Alexandru Macedonski Noapte de
decemvrie; Șt. A. Doinaș
Mistretul cu colț de argint
(analiză comparativă).

Privire generală (integrativă)
clownul în
artele plastice neomoderne.
Teme, motive (comunicarea
dintre om și
natură, rivalizarea economică,
cainismul, fapta criminală,
prietenia dintre om și animal).
Prezența acestora și în alte creații
ale literaturii române și universale
(Miorița, Barbárok de Móricz
Zsigmond).

Mihail Sadoveanu: Hanul-Ancuței
(modul de istorisire).
Privire integrativă și la alte creații
din literatura universală.
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Analiza romanului psihologic
Pădurea spânzuraților de Liviu
Rebreanu.
Elemente noi în proza lui Camil
Petrescu. Respingerea formelor
tradiționale, elemente noi în
estetica romanului (timpul
subiectiv, întâmplări lăuntrice,
scrisoare, jurnal).
Ultima noapte de dragoste, prima
noapte de război (analiza
romanului).
Autori liberi aleși.
Mircea Eliade Maitrey (analiză
literară).

Perioada interbelică

Romanul românesc dupa
al II-lea război mondial
Istoria teatrului și a
dramei în literatura
secolului al XX-lea.
Dramaturgia epocii
contemporane

Teatrul neomodern
Din literatura românilor
din Ungaria

Motive similare în nuvelele și
romanele lui Liviu Rebreanu.
Infuența lui Proust asupra
romanului
subiectiv.

George Călinescu: Enigma
Otiliei. Romanul de tip balzacian;
psihologia avarului și a
carieristului.
Marin Preda: Cel mai iubit dintre Marin Preda: Cel mai iubit dintre
pământeni (interpretarea unor
pământeni (interpretarea
fragmente).
romanului).
Reprezentanți de seamă: Camil
Motivul „jertfei zidirii” ca un
Petrescu, Lucian Blaga, Marin
simbol
Sorescu, Horia Lovinescu, Matei intelectual în drama modernă.
Vișniec.
Interpretarea dramei moderne,
mitice,
expresioniste Meșterul Manole de
Lucian Blaga.
Interpretarea dramei parabolice, Trimiteri la Iona din Biblie și la
neomoderne Iona de Marin
Cartea
Sorescu.
lui Iona de Babits Mihály.
Lucian Magdu, Ilie Ivanuș, Lucia
Borza, Alexandru Hoțopan,
Maria Berényi, Ana Radics
Repisky.
Teme (copilăria, destinul,
rădăcinile, limba, identitatea,
înstrăinarea) sentimente, specii
literare.
Lucian Magdu: Colind,
Confesiune, Flori albe de liliac
(interpretarea poeziilor).
Interpretare la liberă alegere (treipatru opere lirice și o creație
epică). Însușirea pe de rost (treipatru poezii).

2. Nivel de interpretare, moduri de abordare
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TEME
2.1. Teme, motive

2.2.Genuri, poetică

2.3. Epoci ale evoluției
literaturii, istoria
stilurilor

2.4. Istoria literaturii

NIVELUL EXAMENULUI
Nivelul mijlociu
Nivelul ridicat
Interpretarea altor teme și motive Înțelegerea rolului temelor și
(de ex. munte, pădure, râu, mare, motivelor
omul și natura, natura și iubirea, ce leagă opere - apropiate sau
crima și pedeapsa, banii, dealîndepărtate în time și spațiu vale, lumină-întuneric, războiromânești, maghiare sau din
pace, iubire-înstrăinare, viațăliteratura universală. Identificarea
moarte, tinerețecâmpurilor semantice, rețelelor
bătrânețe, forme de viață rustice tematice și motivelor din
și orășenești).
poezia naturii și din poezia de
dragoste din epoci diferite (pe
baza unei creații din fiecare
epocă).
Teme fundamentale literare și
principalele și motive în
comunicarea orală și scrisă.
Genurile în epoci diferite (1-2
Tradiție și inovație la nivelul
exemple literare din fiecare
genului.
epocă). Compararea creațiilor de Cauzele schimbărilor istorice,
același gen concepute în epoci
motivele desființării formelor
diferite, prezentarea trăsăturilor
tradiționale. Trăsăturile poetice
lor comune și deosebite.
ale creațiilor concepute în epoci
Identificarea schimbărilor istorice diferite, de același gen.
ale stilului (de ex. doina în
Interpretarea unei creații
creația populară și în poezia lui fundamentale, creatoare de gen
M. Eminescu).
din literatura română, maghiară și
Corespondența genurilor de
universală, identificarea
folclor și literatura cultă (de ex.
trăsăturilor sale poetice.
doina - elegia, strigături Examinarea schimbărilor unui
epigrame, balada populară
gen de la începuturi până în zilele
- balada cultă, basmul - basmul noastre. (de ex.: ode și balade în
cult). Analiza complexă a
literatura română, forme ale
operelor (de ex. din perspective
basmului și romanului).
tematica, a genului, compoziției
și poeticii).
Relația între literatura și artele
Compararea a doua epoci (de ex.:
înrudite: prezentarea a cel puțin
romantism și realism,
două domenii artistice dintr-o
impresionism și expresionism,
epocă dată pe baza unor creații
modern și postmodern). Exemple
liber alese de către candidați.
din arta românească, maghiară și
universală.
Prezentarea principalelor epoci
Prezentarea epocilor din istoria
ale literaturii și culturii românești culturii
începând de la cultura în limba
și a literaturii române în relația
slavă (veche) și de la scrierea în ordine cronologică și cauză-efect
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limba română până în zilele
noastre.
Cunoașterea epocilor din istoria
culturii, a curentelor filosofice și
estetice, a operelor. Prezentarea
detaliată a unei cariere
scriitoricești. Interpretarea unei
creații literare a unui scriitor
dintr-o epocă dată.
Prezentarea autorilor și operelor
într-un context istoric și
cronologic. Răspândirea
literaturii sub forma tiparită și
electronică: (de ex. recenzie, CDROM, internet).

(de ex.: Contribuția literaturii
religioase la evoluția limbii
române; contribuția istoriografiei
la dezvoltarea limbii literare și a
literaturii române; umanismul,
iluminismul, cadrul social, politic
și cultural al formării culturii
române moderne). Epoci, procese,
tradiții în transformare istorică.
Demonstarea continuității și
sincronismului pe baza autorilor
și operelor lor.

NOȚIUNI SPECIFICE LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE
Nivel mijlociu și nivel ridicat
Cerințele pentru nivelul ridicat sunt marcate cu litere cursive.
1. LIMBA ROMÂNA
- valoarea stilistică permanentă și ocazională
- legatura permanentă între cuvinte, locuțiunea, expresia, maxima (dictonul), proverbul actele
de vorbire
- diacronia, sincronia, diftongii, triftongii, acordul în sintagme
- argumentația: teza (afirmația), argumentul, contraargumentul, combaterea cu argumente
(dezmintirea), expresivitatea, eufemismul
- familia limbilor neolatine (romanice)
- tipurile principale de limbi, sinonimia gramaticală
- simbolismul fonetic, onomatopeele, plasticizarea, aliterația
semnul, sistemul de semne
- (straturi) de semnificații în cuvânt, în propoziție, în text
- structura semantică, elementul semantic, câmpul semantic, regula de folosire a semnului,
limba amestecată, bilingvismul comunicarea, funcțiile, factorii procesului de comunicare
- formele fundamentale ale comunicării: orală, scrisă, particulară, oficială
punctuația: cratima, paranteza, două puncte, punct și virgulă, ghilimele
felul propozițiilor: modalitate, primar, secundar
- mijloacele fonetice la nivelul propoziției și textului
- structura frazei: propoziția simplă, fraza (subordonata, coordonata)
modelul de prezentare a frazei
- structurarea orizontală și verticală a limbii: limba standard, limba comună, dialectul,
limba comună regională, limbaje de grup, argoul (jargonul)
- dialectele (dialectul crișean)
- retorica: oratoria, discursul ocazional, genurile textelor de persuasiune
stilul, element de stil, efectul stilului
- felul elementelor cuvântului (morfema)
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- crearea de cuvinte: derivarea, cuvintele compuse, abrevierile (inițiale)
sistemul părților de vorbire
- semnificația cuvintelor: monosemantice, polisemantice, omonime; sinonime și antonime,
onomatopee, plasticizante
- figurile de stil: metafora, comparație, sinestezie, alegorie, simbol, tema, rema
- textul, fraza în text, unități ale textului: alineatul, blocul de text, secțiunea de text
semnificația textului: rețeaua tematică, teorema, cuvântul cheie
- elementele de legatură ale textului: conjuncția, pronumele, articolul, adverbul, conexiunile
și retroacțiunile (feed-backul)
coeziunea textului (lineară, globală)
- tipul de text, felul textului
- concursul; recomandarea, analiza literară-interpretarea; dezbaterea, referatul, disertația,
scrisoarea oficială, împuternicirea, cererea, autobiografia
- limbajul corpului (felul și rolul comunicării extralingvistice)
genurile mijloacelor de comunicare în masă, de formare a opiniei publice: știrea,
corespondența, comentariul, articolul, interviul, reportajul,
- glosa, recenzia
2. LITERATURA
- renașterea, umanismul, barocul
- iluminismul
- clasicismul, romantismul
- realismul
- naturalismul
- impresionismul
- simbolismul
- samănătorismul
- poporanismul
- modernismul
- tradiționalismul
- avantgarda
- expresionismul
- suprarealismul
- dadaismul
- futurismul
- (post)modernismul
Genurile literare
- lirismul, genurile lirice
- sonetul
- glosa
- arta poetica
- elegia
- oda
- cântul
- imnul
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genuri de tranziție: jurnal, scrisoare, pseudo-scrisoare, balada, poemul descriptiv
epicul, genuri epice: poezia epica, povestirea, epopeea
fabula, cronica, legenda, basmul, mitul, legenda, nuvela, parabola, schita
romanul, tipuri de romane: romanul de aventuri, romanul în versuri, Bildungsroman, romanul
istoric, romanul de inițiere, romanul-eseu, romanul autobiografic, romanul psihologic
drama: tragedia, comedia, piesa de teatru
Biblia: genurile literare ale Bibliei: profeția, psalmul, evanghelia, parabola
Modurile de exprimare, autor-narator-erou
- autorul, naratorul, eroul, portretul, tipologia
- opera, compoziția, segmentul (local, temporal, personal, cauzal, de acțiune)
semnificația, structuri de semnificații, opera deschisă, tema, motivul, rețeaua tematică, câmpul
semantic
- descrierea acțiunii, mesajului, expozițiunii, conflictului, punctului culminant,
deznodamântului, prologului, epilogului
- portretul antiteza dialogul
- monolog (interior) catharsisul
- armonia, discordanța, tensiunea (suspansul), rezolvarea tensiunii, întârzierea, comicul de
situație și de caracter
Stilistica, figurile de stil, mijloacelele stilistice
- stilistica, stilul: stilul oral
- stilul direct și indirect (mijlocit și nemijlocit)
- stilul beletristic
- stilul publicistic
- stilul stiintific
- stilul oficial
-figurile de stil
- epitetul
- metafora
- personificarea
- hiperbola
- alegoria
- mijloacele stilistice
- interogația poetica
- aliterația
- comparația
- calitatea estetică
- fantasticul
- măreția (sublimul)
- grotescul
- frumosul
- urâtul
- comicul
- tragicul
- tragicomicul
- umorul, ironia
- sarcasmul
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Noțiuni fundamentale de poetică
- versificația – accentuată
- metrică
- picioarele metrice
- felul versurilor
- felul strofei
- felul rimei
- ritmul

II. DESCRIEREA EXAMENULUI
Fazele examenului
Nivel mediu
Examen în scris
Examen oral
240 de minute
15 minute
100 de puncte
50 de puncte

Nivel ridicat
Examen în scris
Examen oral
240 de minute
20 de minute
100 de puncte
50 de puncte

Materiale auxiliare acceptate în cursul examenului
Nivel mediu
Examen în scris
Examen oral
Asigurarea îi
NU SE DĂ
NU SE DĂ
revine
candidatului
Asigurarea îi
Pentru rezolvarea Antologie de
revine instituţiei subiectului II, în texte
în care are loc
formă tipărită,
literare, volume
examenul
Dicţionarul
sau alte surse
ortografic,
tipărite referitoare
ortoepic şi
la temele date.
morfologic al
limbii române,
Dicționarul
Explicativ al
Limbii Române
şi/sau dicționarul
bilingv (minimum
un exemplar
pentru câte 10
candidați)
Se vor publica

Nivel mediu
Examen în scris

Examen oral

Nivel ridicat
Examen în scris
Examen oral
NU SE DĂ
NU SE DĂ
Pentru rezolvarea
subiectului II, în
formă tipărită,
Dicţionarul
ortografic,
ortoepic şi
morfologic al
limbii române,
Dicționarul
Explicativ al
Limbii Române
şi/sau dicționarul
bilingv (minimum
un exemplar
pentru câte
10candidați)

Antologie de texte
literare, volume sau
alte surse tipărite
referitoare la temele
date.

Nivel ridicat
Examen în scris
Examen
oral
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Material

NU SE
PUBLICĂ

Titlurile tezelor şi
ale tematicilor

NU SE
PUBLICĂ

Data

NU SE
PUBLICĂ

Conform
normelor juridice

NU SE
PUBLICĂ

Titlurile
tezelor şi ale
tematicilor
Conform
normelor
juridice

EXAMEN DE NIVEL MEDIU
Examen în scris

Examen oral

240 de minute

15 minute

90 de minute

150 de minute
Teme

Subiectul I:
Subiectul II:
Înțelegere de text şi Producere de text de
argumentare sau
analiză literară:
producerea unui text interpretarea unui text
nonliterar
sau analiză comparată
50 de puncte
40 de puncte
Ortografie: 8 puncte
Caligrafie: 2 puncte
100 de puncte

Expunere de subiect
Expunerea unui
subiect de limba
română

Expunerea unui
subiect literar

10 puncte

25 de puncte

Calitatea de limbă a expunerii: 15 puncte
50 de puncte

Examenul în scris
Reguli generale
La examenul în scris candidatul trebuie să rezolve o temă centrală cu mai multe subiecte.
Candidatul va rezolva prima dată Subiectul I, pentru care îi stau la dispoziție 90 de minute.
Subiectul conține o temă de înțelegere a textului plănuit să fie rezolvat în 60 de minute şi una de
producere a textului plănuit să fie rezolvat în 30 de minute. Lucrările de examen vor fi adunate
după 90 de minute de profesorul supraveghetor.
După aceasta se va împărți şi se va rezolva Subiectul II. Pentru acesta stau la dispoziție 150 de
minute. Pentru rezolvarea subiectului II pot fi folosite în formă tipărită Dicţionarul ortografic,
ortoepic şi morfologic al limbii române, Dicționarul Explicativ al Limbii Române respectiv
dicționar bilingv.
Caracteristicile formale ale subiectelor în scris
În prima parte a examenului în scris se pretinde înțelegerea, respectiv producerea unui text
nonliterar. Conform acestora conține o temă de înțelegere a textului şi o temă de producere a
textului care poate să fie argumentare sau producerea unui text formal − în funcție de temă.
Dintre cele două forme de producere de text alege candidatul.
A doua parte a examenului în scris pretinde producerea unui text de analiză literară care, după
anumite criterii, poate să fie interpretarea unei opere literare sau a unui fragment dintr-o operă
literară sau o analiză comparată a două opere − după alegerea candidatului.
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Unde candidatul alege din temele indicate, acolo va indica tema aleasă. Dacă alege cealaltă
temă în locul celui pe care a început să o realizeze, candidatul trebuie să taie textul considerat
nevalabil.
Caracteristicile de conținut ale subiectelor în scris
I. Înțelegere de text şi argumentare sau producere de text formal
Tema înțelegerii textului nonliterar
Textul temei înțelegerii textului poate fi un text, eventual două texte (între care există o corelație)
de 700-1000 de cuvinte, cu caracter informativ, de publicistitică sau fragmentul acestora.
Întrebările referitoare la înţelegerea textului, conform caracteristicilor tematice, structurale, de
limbă şi celor de comunicare se pot rezuma la următoarele:
- identificare şi interpretare: identificarea faptelor, datelor, constatărilor; diferite argumente şi
poziții din text, poziţia autorului; sensul textului şi straturile de semnificaţii;
- raporturi: între caracteristicile gramaticale şi stilistice ale textului; între titlu şi text; între
sensul textului şi straturile de semnificaţii;
- caracteristicile textului din punct de vedere al comunicării, al genului textului şi al
pragmaticii; rolul referinţelor, trimiterilor din text; relația dintre text şi alte informații (externe);
- structura textului: raporturile logice şi de conţinut în text; structura textului, modul de
redactare a textului, semnificaţia reflectată prin structură;
- reducerea textului (de exemplu: plan, sinteză, rezumarea concisă a textului pe baza criteriilor
precizate, etc).
Tema argumentării sau a producerii textului formal
Candidatul realizează o argumentare sau un text formal din următoarele două posiblități de
alegere.
Extinderea pretinsă a temei este de 120-200 de cuvinte.
Tema poate fi următoarea:
A) Argumentare: Poziție susținută prin 3-5 argumente din domeniul vieții publice, culturii,
modului de viață.
B)Text formal: Realizarea unui text formal într-un gen, într-o temă specificată, eventual cu
factori de comunicare dați. Genurile textului pot fi următoarele: scrisoare de intenție; diferite
scrisori oficiale (de ex.: scrisoare de reclamație), cerere, intervenție, alocuțiune, text cu un
caracter polemic, recomandare, apreciere; text pentru pliant.
Ambele teme pot cuprinde un scurt text sau un fragment de text pentru stârnirea ideilor.
Subiectul informează conform temei concrete despre fracțiunile de puncte care pot fi obținute.
II. Producere de text de analiză literară
Candidatul va alege una din două teme cu subiecte diferite. Extinderea elaborării subiectului
ales de către candidat este cel mult de 400-800 de cuvinte. La acest subiect se cere:
A) Analiza, interpretarea unei opere (sau a unui fragment). Subiectul cuprinde criteriul
principal al interpretării.
B) Compararea după criterii date a două opere (sau fragmente)
La ambele teme, textul ilustrativ e operă în limba română, care poate fi creație lirică, epică sau
dramatică, respectiv fragmentele acestora. Atât operele autorilor români din Ungaria, cât şi ale
românilor de pretutindeni pot fi alese independent de epocă, stil, tematică, gen. Nu se pretinde
necondiționat cunoaşterea autorului. În cazul unui fragment de operă nu se pretinde cunoaşterea
amplă a operei.
Elementul esențial în ambele teme este identificarea problemelor prezentate în textele literare şi
reflecțiile asupra acestora. Ambele teme cuprind problema centrală a interpretării şi a comparării,
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aspectul, aspectele accentuate acesteia (de ex.: tema prezentată, impresiile situația;
comportamentul, caracterizarea personajelor, raportul dintre personaje; rolul, semnificația
motivelor; concepția de viață şi valorile diferitelor epoci).
Cel puțin una dintre teme trebuie să se refere la cultura românilor din Ungaria.
Evaluarea subiectelor în scris
Indicatorul de puncte conține împărțirea punctelor pentru evaluarea temelor. În indicatorul de
puncte se publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor posibile şi abaterile
eventuale de la acestea. Evaluarea performanței candidatului nu poate fi influențată nici de
părerea personală aparte a evaluatorului, care se abate de la judecata generală a problemei, a
întrebării, a fenomenului tratat în temă, şi nici de părerea candidatului, dacă aceasta diferă de cel
general.
Profesorul evaluator în fiecare temă indică greşelile de ortografie şi de limbă conform tipurilor
de greşeli, publicate în indicatorul de puncte. În evaluarea finală, profesorul evaluator va evalua
ortografia şi caligrafia întregii lucrări.
I.Înțelegere de text şi argumentare sau producere de text formal
Corectarea şi evaluarea înțelegerii textului
Evaluarea subiectului înțelegerii textului se face pe baza unui indicator de puncte. Punctajul
maxim care se poate obține la acest subiect este de 40. Indicatorul de puncte prezintă punctajele
pentru evaluarea nivelului răspunsurilor, respectiv punctajul fracţionat. Profesorul evaluator va
trece pe fiecare lucrare punctele fracţionate, obţinute de către candidat, precum şi punctajul final
atins.
Corectarea şi evaluarea argumentării sau producerii textului formal
Evaluarea subiectului producerii textului se face pe baza unui indicator de puncte. Punctajul
maxim care se poate obține la acest subiect este de 10. Poate fi evaluată doar acea lucrare care s-a
realizat despre una din temele precizate. Dacă candidatul a rezolvat mai multe teme, şi nu şi-a
indicat alegerea evident (nu a subliniat care temă a ales sau nu a tăiat rezolvarea nevalabilă),
profesorul evaluator va evalua în ordine prima dintre rezolvările din lucrare. Indicatorul de
puncte prezintă punctajul fracţionat pentru evaluarea elementelor la ambele teme. Cel care
corectează lucrarea va indica elementele de conținut şi formă acceptate, conform sistemului de
semne publicat în indicatorul de puncte. Profesorul evaluator va trece pe lucrare punctele
fracţionate, obţinute de către candidat, precum şi punctajul final atins.
Punctajul pentru înțelegere de text şi argumentare sau producerea textului formal (Subiectul I):
Înțelegere de text şi argumentare sau producerea
textului formal

Înțelegerea textului 40 de puncte
Producerea textului 10 puncte

II. Corectarea şi evaluarea producerii de text de analiză literară
Profesorul evaluator va evalua performanța candidatului după aspectele publicate în descrierea
examenului şi conform indicatorului de puncte.
În indicatorul de puncte se publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor
posibile. Toate rezolvările care se abat de la acestea şi sunt corecte se acceptă, în continuare nu se
pretinde, din punct de vedere profesional, folosirea punctuală a limbajului din indicatorul de
puncte. Cel care corectează lucrarea va indica elementele de conținut acceptate, conform
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sistemului de semne publicat în indicatorul de puncte. Element corect poate fi considerat: o
observație, consecință, constatare care din aspectul conținutului este valabil şi justificat.
Dacă candidatul a rezolvat mai multe teme, şi nu şi-a indicat alegerea evident (nu a subliniat
care temă a ales sau nu a tăiat rezolvarea nevalabilă), profesorul evaluator va evalua în ordine
prima dintre rezolvările din lucrare.
Cel care corectează, indică greşelile de structură, stil, limbă şi de ortografie, conform tipurilor
de greşeli publicate în indicatorul de puncte.
Într-un interval de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Aspectele calificării şi evaluarea producerii de text de analiză literară
Conținut − conform înțelegerii textului ilustrativ şi a temei; posedării cadrului de cunoştință
(cunoştințe referitoare din domeniu, orientare generală); corespunderii elementelor de răspuns la
aspectele temei şi la textul ilustrativ, sensibilității față de o problemă; respectării temei, descifrării
esențialului, bogăției de idei, exemplelor relevante; exprimării atitudinilor personale faţă de
problema respectivă.
Structura textului - şirul de idei, logica să corespundă genului indicat; să țină cont de coerență,
raporturi, proporționalitate, extindere.
Limbaj (stil, corectitudine de limbă) după registrul de limbă, stil și vocabular, conform
normelor limbajului nonliterar
Producere de text de
Calitatea conținutului
25 de puncte
analiză
Calitatea de limbă
Structura textului
5 puncte
literară
Limbaj (stil,
10 puncte
corectitudine de limbă)
Calificarea ortografiei şi caligrafiei
Ortografia − după regulile ortografice; greşelile ortografice grave, ușoare luând în considerare
punctuația, după principiul unic de punctaj din indicatorul de puncte.
Caligrafie - text ordonat, citeț, se iau în considerare aspectele cititorului, formă aranjată.
Adunarea punctelor la subiectul în scris
Înțelegerea textului şi
argumentare sauproducerea
textuluifuncțional
Producere de text de analiză
literară
Ortografie
Caligrafie

Înțelegerea textului

40 de puncte

Producere de text
Calitatea conținutului

10 puncte
25 de puncte

Calitatea limbajului

15 puncte
8 puncte
2 puncte

Examenul oral
Temele de pe fişa de subiect vor fi prezentate de către candidat singur. Candidatul poate fi
întrebat doar atunci dacă absolut nu vorbeşte despre tema dată sau dacă s-a blocat.
Examenul oral conține rezolvarea și expunerea rezolvării temelor referitoare la câte un subiect
de limba și literatura română.
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Examenul la limba şi literatura română conține 20 de subiecte la literatură şi 20 de subiecte la
limbă. Subiectele de limbă şi literatură formează câte-un şir de subiecte separat.
Atât la șirul de subiecte de limbă cât și la șirul de subiecte de literatură se vor schimba cel puțin 6
subiecte față de anul precedent.
Fiecărui subiect îi aparține câte-o temă. Candidatul va putea folosi la examen următoarele
materiale auxiliare: antologii de texte, alte surse de cunoştințe, tipărite (de ex.:versiunea tipărită a
unei pagini de internet, DEX, hartă de istoria culturii, album de artă plastică). Materialele
auxiliare vor fi asigurate de către instituția examinatoare.
Caracteristicile de conținut şi formă ale subiectelor la examenul oral
Subiecte la limba română
Subiectele vor fi redactate pe baza temelor expuse la capitolul Limba română din Cerințele
detaliate de bacalaureat. Subiectele se vor referi la următoarele teme din cerințele dezvoltate:
Limbile în Europa, Istoria limbii române, Limbă şi societate, Nivelurile limbii, Textul şi tipuri de
texte, Comunicare, Cunoştințe fundamentale de retorică, Stilistică şi istoria stilurilor.
Subiecte la literatură
Subiectele vor fi redactate după capitolul Literatura română din cerințele detaliate de
bacalaureat, respectiv prin îmbinarea temelor din capitolul Niveluri de interpretare şi moduri de
abordări în aşa fel, încât din fiecare temă a capitolului Autori şi opere cel puțin un subiect să fie
reprezentat între cele 20 de subiecte. Fiecare subiect dintre acestea se poate inspira şi din
capitolul Niveluri de interpretare şi moduri de abordări.
Subiectul la limba română
În funcție de tematică, respectiv de problema concretă indicată, subiectul poate cuprinde o
constatare, un citat, o reflecție de dezvoltat, un document tipărit sau electronic (de ex: formular,
mod de întrebuințare, pagină de ziar, imagine, schemă, hartă, pagină de internet, fragment dintrun dicționar explicativ), pe urmă menționarea temei de rezolvat.
Tema precizată în subiect poate fi analiza şi interpretarea unui citat, respectiv a unui document
alăturat de tema de limbă, un fenomen lingvistic formulat, prezentarea şi expunerea unei definiții,
definirea argumentelor, expunerea în funcție de genul indicat în subiect etc.
Subiectul la literatură
Subiectul poate conține un document tipărit sau electronic (de ex.: citat din beletristică, proză,
scurt fragment dintr-un eseu, ilustrație, operă de artă plastică, fotografie din film, hartă, ect.),
după care indică tema care trebuie prezentată, aspectele accentuate ale acesteia, respectiv operele
concrete corespunzătoare punctelor de vedere indicate. Aspectul accentuat poate fi de ex. orice
problemă de gen, tematică, epocă, poetică, estetică, etică. Cel puțin două subiecte trebuie să
conțină teme referitoare la literatura românilor din Ungaria. Dacă este necesar şi posibil pentru
prezentarea subiectului, candidatul alege dintre Autori sau opere indicate în subiect.
Tematica șirurilor subiectelor și titlurile subiectelor trebuiesc publicate conform normelor
juridice. Temele subiectelor nu pot fi publicate, se aduc la cunoștință doar la examen.
Evaluarea examenului oral
Punctajul maxim la examenul oral este 50 de puncte. În cadrul acestuia pentru calitatea
conținutului răspunsului la literatură se pot da 25 de puncte, pentru calitatea conținutului la limbă
10 puncte, pentru calitatea de limbă la ambele răspunsuri 15 puncte.
La evaluarea răspunsului se vor folosi criterii generale din tabelul de mai jos. Într-un interval
de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Calitatea conținutului - la literatură se pot da în total 25 de puncte, la limba
română în total 10 puncte după următoarele criterii:
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- Cunoştinţele de limbă, de literatură şi de cultură
- Cunoştințele referitoare la conținutul subiectului
- Cunoaşterea şi înțelegerea textului
- Competența de rezolvare a temei
- Bogăția de idei
- Opinia proprie
- Expunerea temei
Calitatea de limbă - pentru cele două răspunsuri se pot da în total 15 puncte
după următoarele criterii:
- Sistematizarea, scoaterea în evidență a esențialului
- Ordine logică de idei
- Construcţia clară, bine articulată a textului şi a frazei
- Folosirea adecvată a cuvintelor, vocabular corespunzător
- Modul clar de prezentare
Adunarea punctelor la subiectul oral
Calitatea conținutului - literatură
Calitatea conținutului - limba română
Calitatea limbajului expunerii

25 de puncte
10 puncte
15 puncte

EXAMEN DE NIVEL RIDICAT
Examen în scris
240 de minute
Teme
Subiecte de înțelegere Subiecte de producere
a
de text: analiză literară
textului şi de limbă,
şi reflexie
literatură şi de cultură
generală
40 de puncte
50 de puncte
Ortografie: 8 puncte
Caligrafie: 2 puncte
100 de puncte

Examen oral
20 de minute
Expunere de subiect
Expunerea unui
Expunerea unui
subiect de limba
subiect literar
română
10 puncte
25 de puncte
Calitatea de limbă a expunerii 15 puncte
50 de puncte

Examenul în scris
Reguli generale
La examenul în scris candidaţii vor avea de rezvoltat teme centrale cu mai multe subiecte.
Timpul acordat pentru examen poate fi utilizat de candidaţi după plac precum şi ordinea de
rezolvare a temelor este de asemenea la liberă alegere. Pentru rezolvarea subiectelor stau la
dispoziție 240 de minute. Pentru rezolvare pot fi folosite în formă tipărită Dicţionarul ortografic,
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ortoepic şi morfologic al limbii române, Dicționarul Explicativ al Limbii Române respectiv
dicționar bilingv.
Caracteristicile de conţinut şi de formă ale subiectelor la examenul în scris
Examenul în scris conține un subiect de înțelegere a unui text care măsoară folosirea
cunoștințelor în domeniu și de care se leagă un şir de teme de limbă, literatură şi cultură
genereală, respectiv două subiecte diferite de producerea textului.
Subiectele de înțelegere a textului şi de limbă, literatură şi de cultură generală
Subiectele de înțelegere a textului şi de limbă, literatură şi de cultură generală se leagă de o
creație în limba română (un text din domeniul literaturii sau limbii, eseu, proză eseistică,
literatură nonficțională, dramă respectiv un fragment din acestea).
Subiectele pretind pe de o parte înțelegerea textului, pe de altă parte aplicarea cunoştinţelor de
limbă şi literatură (identificarea, cunoaşterea şi folosirea după caz a definiţiilor pentru diferite
texte, subiectele solicită în continuare revelarea corelaţiilor din domeniul istoriei literaturii, a
genurilor, a tematicii şi a motivelor, respectiv, ele includ întrebări referitoare la caracteristicile
gramaticale, retorice, stilistice, textuale şi ortografice ale textului, întrebări referitoare la limbă).
Subiectul conține întrebări referitoare la înțelegerea textului, la cunoştințele de limbă şi de
literatură.
Subiecte de producere de text
Subiectele de producere de text se compun din producerea a două texte de către candidaţi
legate de două teme, pe baza criteriilor şi genurilor indicate.
Subiectele de producere de text sunt următoarele:
- Interpretarea şi aprecierea în dimensiunile cerute a unei opere date, (în continuare analiză
literară)
La analiza literară, textele ilustrative sunt opere literare de limba română (creație lirică, epică
sau dramatică, respectiv fragmentele acestora). Atât operele autorilor români din Ungaria, cât şi
ale românilor de pretutindeni pot fi alese independent de epocă, stil, tematică şi gen. Nu se
pretinde necondiționat cunoaşterea autorului. În cazul unui fragment de operă nu se pretinde
cunoaşterea amplă a operei.
- Elaborarea unei argumentări sau a unei păreri: reflecţii în legătură cu o temă literară,
culturală, estetică, filozofică şi etică, un fenomen dat, sau cu o problemă de actualitate, de ex:
reflecție la fenomenele culturale şi ale vieții publice ale epocii (în continuare producere de text de
reflecție).
Fiecare din teme are la bază un text ilustrativ (de ex: o operă literară, un fragment literar; un
scurt citat, prezentat ca text de referinţă pentru o analiză pe bază de argumente).
Extinderea elaborării subiectului de analiză literară este cel mult de 400-800 de cuvinte.
Extinderea elaborării subiectului de producere de text de reflecție este cel mult de 150-450 de
cuvinte.
Cel puțin una dintre teme trebuie să se refere la cultura românilor din Ungaria.
Evaluarea subiectelor în scris
Evaluarea subiectelor se face pa baza unui indicator de puncte. În indicatorul de puncte se
publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor posibile şi abaterile eventuale de la
acestea. Evaluarea performanței candidatului nu poate fi influențată nici de părerea personală
aparte a evaluatorului care se abate de la judecata generală a problemei, a întrebării, a
fenomenului tratat în temă, şi nici de părerea candidatului, dacă aceasta diferă de cel general.
Profesorul evaluator în fiecare temă indică greşelile de ortografie şi de stilistică conform
tipurilor de greşeli publicate în indicatorul de puncte. În evaluarea finală, profesorul evaluator va
evalua ortografia, corectitudinea limbii şi caligrafia întregii lucrări.
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Evaluarea subiectelor de înțelegere a textului, de limbă, literatură şi de cultură generală
Evaluarea subiectelor de înțelegere a textului şi de limbă, literatură şi de cultură generală se
face pa baza unui indicator de puncte. Punctajul maxim este de 40 de puncte. Indicatorul de
puncte prezintă punctajele pentru evaluarea nivelului răspunsurilor, respectiv punctajul fracţionat.
Profesorul evaluator va trece pe fiecare lucrare punctele fracţionate obţinute de către candidat,
precum şi punctajul final atins.
Evaluarea subiectelor de înțelegere a textului, şi de
limbă, literatură şi de cultură generală

40 de puncte

Corectarea şi evaluarea producerii de text
Profesorul evaluator va evalua performanța candidatului după aspectele publicate în descrierea
examenului şi conform indicatorului de puncte.
În indicatorul de puncte se publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor
posibile. Toate rezolvările care se abat de la acestea şi sunt corecte, se acceptă. În continuare nu
se pretinde din punct de vedere profesional folosirea punctuală a limbajului din indicatorul de
puncte. Cel care corectează lucrarea va indica elementele de conținut acceptate, conform
sistemului de semne publicat în indicatorul de puncte.
Cel care corectează, indică greşelile de structură, stil, limbă şi de ortografie.
Într-un interval de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Criteriile calificării și evaluării ale producerii de text de analiza literară
Punctajul constatat de cel care corectează, indică punctele evaluării conținutului la analiza
literară, respectiv punctajul structurii, stilului şi a corectitudinii de limbă - ținând cont de
următoarele criterii:
Conținut – se ține cont de înțelegerea textului ilustrativ şi a temei; de posedarea cadrului de
cunoştințe (cunoştințe referitoare la domeniu, cultură generală); de corespunderea elementelor de
răspuns la aspectele temei şi la textul ilustrativ (sensibilitatea față de o problemă, scoaterea în
evidență a esențialului, rămâne la subiect, bogăția de idei, exemplele relevante, exprimarea
opiniei)
Structura textului – şirul de idei, logica să corespundă genului indicat; să țină cont de coerență,
de raporturi, de proporționalitate, de extindere.
Limbaj (stilul textului, corectitudine de limbă) - după registrul de limbă, stil şi vocabular;
conform normelor limbajului nonliterar.
Criteriile calificării și evaluării ale producerii de text de reflecție
Punctajul constatat de cel care corectează, indică punctele evaluării conținutului la textul de
reflectie, respectiv punctajul structurii, stilului şi a corectitudinii de limbă după urmatoarele
criterii:
Cunoştințe referitoare din domeniu, orientare generală
Sensibilitate față de o problemă, bogăția de idei
Şirul de idei, structura textului
Calitatea limbajului (stil, corectitudine de limbă)
Punctajul şi aspectele evaluării a celor două subiecte:
Analiza literară
30 de puncte

Conținut
Structura textului

15
puncte
5 puncte
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Calitatea limbajului (stil,
corectitudine de limbă)
Text de reflexie
20 de puncte

10
puncte

Conținut

5 puncte

Sensibilitate față de o problemă
Șirul de idei
Calitatea limbajului (stil,
corectitudine de limbă)

5 puncte
5 puncte
5 puncte

Calificarea ortografiei şi caligrafiei
Ortografia − după regulile ortografice; greşelile ortografice grave, ușoare luând în considerare
punctuația, după principiul unic de punctaj din indicatorul de puncte.
Caligrafie - text ordonat, citeț, se iau în considerare aspectele cititorului, formă aranjată.
Adunarea punctelor la subiectul în scris
Subiectul de înțelegere a textului, de limbă, literatură şi de
cultură generală
Producerea textului de analiză literară
Producerea textului de reflectare
Ortografie
Caligrafie

40 de puncte
30 de puncte
20 de puncte
8 puncte
2 puncte

Examenul oral
Examenul oral la nivel ridicat se desfășoară conform șirului de subiecte întocmit central.
Temele de pe fişa de subiect vor fi prezentate de către candidat în mod independent. Candidatul
poate fi întrebat doar atunci dacă absolut nu vorbeşte despre tema dată sau dacă s-a blocat.
La examenul oral, candidatul va prezenta rezolvarea şi expunerea temelor atât la subiectul de
literatură română, cât şi la limba română.
Examenul la limba şi literatura română conține 20 de subiecte la literatură şi 20 de subiecte la
limbă. Subiectele de limbă şi literatură formează separat câte-un şir de subiecte.
Atât la șirul de subiecte de limbă cât și la șirul de subiecte de literatură se vor schimba cel puțin 6
subiecte față de anul precedent.
Candidatul va putea folosi la examen următoarele materiale auxiliare: antologii de texte, alte
surse de cunoştințe, tipărite (de ex.:versiunea tipărită a unei pagini web, DEX, hartă de istoria
culturii, album de artă plastică). Materialele auxiliare vor fi asigurate de către instituția
examinatoare.
Caracteristicile de conținut şi formă ale subiectelor la examenul oral
La examenul oral candidatul va prezenta un subiect de literatură şi unul de limbă. Ariile tematice,
precum şi subiectele de examen se vor putea schimba anual.
Subiecte de limba română
Subiectele vor cuprinde cel puţin un subiect din fiecare din capitolele de Limba română din
cerinţele detaliate de bacalaureat.
Subiecte de literatură
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Cerințele examneului oral trebuiesc întocmite după capitolele Autori și Opere, respectiv
Niveluri de interpretare, abordări din cerințele detaliate de bacalaureat. Fiecărui subiect îi
aparține o temă, temele pot varia de la o zi de examen la alta.
Subiectul la limba română
Tema de limba română cuprinde o constatare, un citat, o idee sugestivă, un document imprimat
sau electronic, (de ex.: formular, îndrumător de folosire, pagină de ziar, imagine, schemă, hartă,
pagină internet, fragment, de dicţionarul explicativ în limba maternă), şi prezintă problema de
rezolvat.
Tema precizată în subiectul extras poate fi analiza citatului sau a textului ilustrativ, după criterii
date, rezolvarea unor probleme legate de limbă, prezentarea unor reguli, explicarea unor noţiuni,
a unor argumente, o prezentare a genului precizat în subiect, etc.
Subiectul la literatura română
Subiectul cuprinde totdeauna o reflecţie de dezvoltat sau un document electronic (de ex. un citat
din literatura beletristică, proză eseistică, un scurt fragment dintr-un eseu, o ilustraţie, o creaţie de
artă plastică, o scenă dintr-o piesă de teatru, dintr-un film, o schemă, o hartă etc.), pe urmă se
indică tema de dezvoltat, criteriul de prezentare a acesteia, respectiv un autor şi o operă, pe baza
criteriilor evidenţiate.
Un criteriu important poate fi oricare problemă de poetică, istorie literară, gen, de istoria
stilurilor, de estetică, de etică, sau o problemă de viaţă de actualitate, motiv, o caracteristică a
operei, a activităţii autorului. Cel puțin două subiecte trebuie să conțină teme referitoare la
literatura românilor din Ungaria.
Tematica șirurilor subiectelor și titlurile subiectelor trebuiesc publicate conform normelor
juridice. Temele subiectelor nu pot fi publicate, se aduc la cunoștință doar la examen.
Evaluarea examenului oral
Punctajul maxim la examenul oral este 50 de puncte. În cadrul acestuia pentru calitatea
conținutului răspunsului, la literatură se pot da 25 de puncte, pentru calitatea conținutului la
limbă, 10 puncte, pentru calitatea de limbă, la ambele răspunsuri 15 puncte.
La evaluarea răspunsului se vor folosi criterii generale din tabelul de mai jos. Într-un interval
de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Calitatea conținutului - la literatură se pot da în total 25 de puncte, la
limba română în total 10 puncte după următoarele criterii:
- Cunoştinţele de limbă, de literatură şi de cultură
- Cunoştințele referitoare la conținutul subiectului
- Cunoaşterea şi înțelegerea textului
- Competența de rezolvare a temei
- Bogăția de idei
- Opinia proprie
- Expunerea temei
Calitatea de limbă - pentru cele două răspunsuri se pot da în total 15 după
următoarele criterii:
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- Sistematizarea, scoaterea în evidență a esențialului
- Ordinea logică de idei
- Construcţia clară, bine articulată a textului şi a frazei
- Folosirea adecvată a cuvintelor, vocabular corespunzător
- Modul clar de prezentare
Adunarea punctelor la subiectul oral
Calitatea conținutului - literatură
Calitatea conținutului - limba română
Calitatea limbajului

25 de puncte
10 puncte
15 puncte
”

7. Az R. Melléklet SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
A II.
vizsgabizottságot feladatlaphoz
feladatlaphoz
Irodalmi
Irodalmi
működtető
nyomtatott
nyomtatott
szöveggyűjtemény,
szöveggyűjtemény,
intézmény
helyesírási
helyesírási
kötet vagy a
kötet vagy a
biztosítja
szótár, egyszótár, egyfeladatok
feladatok
illetve
illetve
kidolgozásával
kidolgozásával
kétnyelvű
kétnyelvű
összefüggő más
összefüggő más
szótár (tíz
szótár (tíz
nyomtatott
nyomtatott
vizsgázónként
vizsgázónként
ismerethordozó.
ismerethordozó.
legalább egy
legalább egy
példány)
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint

Emelt szint
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Anyag

Írásbeli
vizsga
NINCS

Mikor?

NINCS

Szóbeli
vizsga
témakör- és
tételcímek
jogszabály
szerint

Írásbeli
vizsga
NINCS

Szóbeli
vizsga
témakör- és
tételcímek
jogszabály
szerint

NINCS

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Feladatsor

Tételkifejtés

I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Egy szerb nyelvi
tétel kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott
szótár használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy
mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
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Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó
terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között;
a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két
választási lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A
feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege szerb nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet,
drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli szerb
alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat
nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és
az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás
középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített
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téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya;
a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szerbek kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének
pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat
II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza
alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
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A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése:
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
Tartalmi minőség
25 pont
feladat
Nyelvi minőség Szövegszerkezet
5 pont
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
40 pont
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
10 pont
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
25 pont
Nyelvi minőség
15 pont
Helyesírás
8 pont
Íráskép
2 pont
Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy szerb nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
A szerb nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szerb nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
szerb nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szerb nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő
segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi
szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
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ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Szerb nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 250-300 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll.
(nyelvi transzformáció, lexikai, stilisztikai feladat stb.) A szerb nyelvi altételek a részletes
követelmények témáira épülnek. Az altételsort úgy kell összeállítani, hogy a témák
mindegyikéhez legalább egy altétel tartozzék.
Irodalmi altételsor
Az altételt a szerb nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi szerbek irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Ha a feladat lehetővé teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek közül.
A szóbeli vizsga irodalom altételeinek tematikai aránya
A vizsgaleírás 18 altétel kijelölésére közöl kötelezettséget. Ezek a következők:
A Szerzők és művek témáiból összesen 12 altétel állítandó össze.
- 6 megjelölt életmű
- 4 altétel a Szerzők és művek más témáiból (a szerző és művének beható ismerete,
népköltészet, a közelmúlt irodalma, a kortárs irodalom)
- 2 altétel a magyarországi szerb irodalomból
Az Értelmezési szintek mindegyik témájából kötelező altétel.
- Irodalomtörténet 2 altétel
- Motivikus, tematikus megközelítés 2 altétel
- Műfaj, poétika 1 altétel
- Kultúrtörténet 1 altétel
A további altételek kijelöléséről a tételsor összeállítója dönt.
A Szerzők és művek témáiból összeállított altételek bármelyike meríthet az Értelmezési
szintek szempontjaiból, az Értelmezési szintek témáiból összeállított altételek bármelyike
tartalmazhatja a Szerzők és művek témáiban megjelölt alkotókat.
Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra,
csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
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A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, szerb nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - szerb nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási Egy szerb nyelvi
feladatok:
tétel kifejtése
műértelmező
szöveg és
reflektáló szöveg

40 pont

50 pont

Egy irodalmi
tétel kifejtése

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg,
és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy szerb nyelvű alkotáshoz (irodalmi
vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai
alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű,
illetve annak részlete). A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli
szerb alkotóktól bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A
feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű
ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szerbek kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
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kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit.
Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési
útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi
elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
Tartalom
15 pont
30 pont
Szövegszerkezet
5 pont
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Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)
Tartalom

10 pont
5 pont

Problémaérzékenység
5 pont
Gondolatmenet
5 pont
Nyelvi igényesség
5 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
40 pont
Műértelmező szövegalkotási feladat
30 pont
Reflektáló szöveg
20 pont
Helyesírás
8 pont
Íráskép
2 pont
Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy szerb nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A szerb nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szerb nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
szerb nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szerb nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Szerb nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
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(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Az altételek a témakörnek, illetve az altételben konkretizált feladatnak megfelelően
tartalmaz(hat)nak egy megállapítást, idézetet, felvezető gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus
dokumentumot (pl. űrlapot, használati utasítást, újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes
oldalt, egynyelvű szótár részletét), majd közlik a kifejtendő feladat megjelölését. A feladatmegjelölés a részletes vizsgakövetelményekre épül.
A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi szerbek nyelvével, szokásaival, hagyományaival,
kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb. kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a szerb nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak. Legalább két
altétel a magyarországi szerbek irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a szerb nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; szerb nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
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Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - szerb nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont
”

8. Az R. Melléklet СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ fejezet helyébe a következő
rendelkezés lép:
„СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
I. ДЕТАЉНИ МАТУРСКИ ЗАХТЕВИ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
СРЕДЊИ И ВИШИ СТЕПЕН
Стицање комуникативне компетенције као и граматичке, тј. сазнања о законитостима по
којима функционише српски језик као систем, сигурна примена граматичких знања у
говору и писму.
Преглед српске књижевности у контексту светске књижевности, разумевање књижевног
дела и књижевности уопште, стицање књижевне културе и књижевног образовања.
1. Разумевање текста
- Разумевање, обрада и просуђивање информација.
- Селекција информација у односу на тему и намеру читања текста, свесно и критично
коришћење информација.
- Формирање личног става у вези са разним сазнањима и мишљењима стеченим путем
информација.
- Сналажење у штампаним и електронским изворима информација/речници, антологије,
приручници, лексикони, интернет, ЦД-РОМ.
2. Анализа књижевних и других текстова
- Примена разних метода анализе према врсти текста: лирски, епски, драмски текст,
поезија и проза, публицистички и научнопопуларни текстови.
- Схватање и проказивање књижевности као одраза друштвених појава, сазнање да је
књижевност сликовита прича о животу, о људима, о човековим искуствима и мислима на
историјском путу.
- Разумевање низа мисли, начина изражавања, жанра, структуре, језика и стила у
белетристичким, научним, публицистичким и другим популарним текстовима.
- Одређивање циља и комуникативног контекста у писаним саопштењима, припознавање
ауторовог мишљења и става, вредновање кохеренције и језгровитости поруке текста.
- Објективно реаговање на прочитане и саслушане текстове с обзиром на врсту и намену
текста, као и изражавање личног доживљаја.
3. Писмено изражавање и састав
- Формулисање информативних, аргументативних састава у виду есеја на књижевне и
друге теме /нпр. Култуна баштина Срба у Мађарској, људски односи, противречности
цивилизације, морална питања, разни проблеми данашњице, масовна комуникација/.
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- Писмена дискусија о неком важном питању, проблему, актуелној теми, лично
мишљење.
- Опис расположења, доживљаја и изражавање сопственог става везано за неко
уметничко дело (нпр. Архитектура, ликовна уметност, музика,поезија и прозна дела, филм,
позорисно дело).
- Познавање технике израде разних врста писмених састава, примена разних
функционалних стилова /расправа, реферат, званично писмо, молба, расписивање
конкурса, аутобиографија./
- Јасно, прецизно, сажето изражавање у саставима, примена норме стандардног српског
језика, доследно коришћење ортографске норме српког језика, чист, читак рукопис.
4. Комуникација, усмено изражавање
- Култура контактирања са саговорником. Одабирање одговарајућег стила, обука у
остварењу говорних вредности у говору и читању, наглашавање речи и реченица,
интонација. Паузе, темпо, чујност и висина гласа, природност и убедљивост.
- Разумно казивање текста.
- Излагање аутентичних и важнихинформација у зависности од карактера теме или
ситуације: доказивање, коментар, аргументовање, учешће у дискусији.
- Доследна употреба ортоепске норме: беспрекорна артикулација гласова, интонацијља и
акценат.
5. Употреба појмова
- Разумевање језичких и књижевних појмова и категорија, њихова примена у говору и
писму.
- Разумевање узајамне повезаности и вишезначности појмова, доказивање на примерима.
Само на вишем степену
- Дефиниција појмова, знања о варијацијама појмова у историјском контексту.
Напомена: Теме за средњи степен обавезне су и на вишем степену, оне се проширују
садржајем у другог ступца.
Тематика
1. Комуникација

2. Разумевање

СТЕПЕН
Виши
Средњи
Видови комуникације и
Значење и улога комуникацијске
карактеристике: лична, групна,
функције.
јавна и масовна комуникација.
Припознавање, разликовање и
Процес комуникације, фактори и поређивање личне, писане и
функције. Комуникација
масовне комуникације.
вербалним и невербалним
средствима. Невербална
комуникација људи (нпр.:
гестови, мимика, поглед, изглед,
тишина.)
Карактеристика непосредне
људске комуникације. Конфликти
у животним ситуацијама и
могућности њиховог решавања.
Доказивање способности за
Примена и самостална употреба
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3. Састав
3.1. Усмено
изражавање

3.2. Основе
реторике
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разумевање текста
стечених знања у усменом и
интерпретацијом и упоређивањем писменом реаговању на
текстова разних врста / научнопрочитане текстове.
популарни, публицистички,
књижевни/.
Разумевање тока мисли и улоге
изражајних средстава у
текстовима различитих врста,
способност за схватање језичке
структуре, жанровких и стилских
средстава са аспекта садржаја
текста.
Способност за сналажење у
разним комуникацијским
ситуацијама.
Учествовање у дискусији аргументовани допринос.
Разговетно логично и
аргументовано излагање на
разлличите теме, расправљање о
разним актуелним темама.
Култура контактирања са
саговорником.
Доследна примена ортоепске
норме, правилна употреба
акцента.
Коришћење устаљених израза и
језичких обрта у говору.
Праћење штампе, препричавање
прочитаногтекста. Самостална
обрада књижевног дела, филма и
њихово приказивање.
Говорништво, беседништво и
њихова улога у животним
ситуацијама.
Јавни говор, контакт између
говорника и слушалаца,
критеријум убедљивог говора.
Саопштење карактеристичних,
конкретних, тачних чињеница.
Интересантно, лепо и снажно
излагање теме.
Нпр. краћи монолог, говор на
опроштајној свечаности, на

Способност за учествовање у
полемици за логичну
аргументацију и излагање личног
става о разним питањима.
Померање реченичног нагласка и
уочавање значењских последица.
уочавање акцента.
Праћење и коментарисање
штампе.
Лични, критички приступ
књижевном делу, излагање свог
виђења.
Читалачка рецепција.

Логично повезивање и живо
приказивање теме о којој се
говори. Коришћење стилских
фигура као: поређење, метафора,
алегорија, антитеза...
Говор пред Вуковим спомеником,
пред спомеником на ГазиМестану, говор поводом неке
округле годишњице значајног
књижевника, научника или
историјског догађаја.

965

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

школској свечаности, овор
поводом празника Св.
Саве, уводна реч на отварању
изложбе. Истакнути говори и
беседе.
Нпр. говор Иве Андрића при
примању Нобелове награде.

3.3 Писмено
изражавање

4. Језик и друштво
4.1. Слојеви језика

Доказивање говорничке
способности казивањем напамет и
коришћењем цитата.
Писање састава у разним
жанровима (препричавање,
описивање, научно разглабање)
употреба разних функционални
стилова.

Писање и приказивање разних
књижевних дела на различити
начин као што су објашњење,
резиме, препорука, есеј и други
жанрови.

Описивање сложених мисли,
појава, људских реакција и
осећања.
Познавање структуре састава.
Писмено приказивање једне
књиге или филма.
Описивање друштвених догађаја у
заједници.
Полемички приказ разних тема.

(Нпр. Културна баштина мањина,
полемика цивилизације, људски
односи, морална питања и друге
теме.)
Излагање личног става,
аргументација, порицање.

Писање званичног писма,
позивнице, молбе,
аутобиографије, конкурса или
записника.
Правилна употреба граматичких и
правописних закона.

Писање званичног текста у
одговарајућем стилу и облику.
Самостална остварења: писање
репортаже или чланка.

Варијације језика према
друштвеним и територјском
разликама и јазичка норма.
Карактеристике свакодневног
живота и место употребе.
Повезаност начина живота са
развојом језика

Језичка подела.
Приказ дијалекта са разних
територија или регија.

степеном-фонд речи
Познавање два књижевна
дијалекта српског језика.

Вук Стефановић Караџић: Рјечник
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Језик као друштвена и психичка
појава.
Основно обележје језика.
Језик као скуп знакова, његова
структура и као средство за
комуникацију међу људима.
Порекло и развој језика и говора.
Говор као порука.
Вербални знаци.

4.4.Писмо и језик

4.5. Језици у свету

Друштвена комуникација у виду
изражавања и саопштавања.
Језик и стварност.
Функције језика: комуникација,
култура
Говор као језик у акцији.
Настанак и развој пписма.
Говор и писмо; основа
цивилизације.
Историјски развој писма.
Доказ о општем познавању теме.

Породица и група језика
-индоевропска језичка група
-угро-фински језици

Елиминација хунгаризма и
неправилних облилка из говора.
Дислокалне карактеристике
језика.
Матерализација језика доцтупност чулима.
Комуникацијски канал.
Функција језика - изражавање и
саопштавање.
Језик и размишљање.
Естетска вредност песничког
изражавања, естетска функција.
Писмо и цивилизација.
Развој српске писменисти.
Рад Ћирила и Методија.
Доказ о општем познавању теме.
Прајезик, језичка породица,
гране-обележја.
Аглутинативни и флективни
језици.

Поређење српског и мађарског
језика.

4.6.Српски језик

Група језика (источно, западно и
јужнословенски језици)
Место српског језика у породици
словенских језика.
Главне етапе развоја српског
језика.
Народни језик, говорни језик,
књижевни језик.
Вук Караџић - реформатор
српског језика и његова улога у
развоју.
Језик и правопис.

Појам дијалекта, доказивање
на примерима. Обележја српског
језика у Мађарској на основу
примера.
Старословенски језик, прве
азбуке.
Најраније писане успомене
глаголице и ћирилице.
(Башчанска плоча, самуилов
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5.1.Фонетика

5.2. Морфологија
Врсте речи и
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променљиве речи
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Почетак стандардизације
књижевног језика.
Развој и застој у развоју језика.
Српски језик ван матице.
Приказивање српског језика који
се говори у Мађарској на
примерима.
Главне етапе развоја српског
језика.
Карактерисање једне од етапа.
Почетак српске писмености, рад
Ћирила и Методија.

натпис, Мирослављево
јеванђеље.)

Настанак, творба гласова

Глас као артикулисани звук.

Говорни органи,

Артикулациона фонетика.

Гласови, њихова подела

Аудитивна фонетика.

Гласовне промене

Дифтонзи у говору.

Слог, реч

Појам назала.

Познавање и правилно
коришћење гласовних промена у
говору и писму.
Писање страних имена ћирилицом
и латиницом.

Паралела између творбе неких
гласова у мађарском и српском
језику (ч,ћ,ђ,џ,х...)

Промена српског језика током
миграција.
Утисак руског језика на српски
књижевни језик.
Разлика фонетског и мађарског
етимолошког правописа.

Отклањање интерференције
фонетски и етимолошки правопис
у примењивање.
Појам траскрипције.

Променљивост и
непроменљивост речи.
Граматичка категорија: род, број,
падеж у врстама речи.
Промена именичких категорија,
деклимација.

Двојина или дуал, остатак у
облицима.
Сигурно препознавање и
употреба.
Сингуларија тантум и плуралија
тантум кодименица.

Именске речи, њихова подела и
Збирни бројеви и бројне именице.
промена.
Деклинација и правопис именица. Функција повратне заменице и
Подела придева и њихова
правопис.
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компарација.
Правопис компарирани придева.

Глаголске именице, глаголски
придеви, глаголски прилози у
говору и писму.

Бројеви и њихове врсте.
Промена и правопис бројева.
Заменице, врсте, промена и
употреба заменица, улога у
сложеним реченицама.
Препознавање и анализа.
Глаголи, подела по виду,
прелазности.

Проблематика императива у
говору и писму,
разликовање молбе, заповести и
жеље.
Однос предлога и импликације.
Творба речи и сигурност у
употреби.
Творба речи скраћивањем.

Глаголска времена, начин,
коњугација.
Акроними.
Прости и сложени глаголски
облици.
Најчешће скраћенице: нпр. Факс,
Њихова учесталост у стандардном телекс, ОУН, УНИЦЕФ, СРЈ
језику (модални облици).
Врсте и значења прилога.
Језичка улога и импликација
предлога.
Везници, одредбе, партикуле и
њихова улога у реченици.
Основа, корен, суфикс.
Сложене речи
Изведене речи
Непроменљиве
речи и њихова
језичка функција

Морфолошка
структура речи
5.3. Синтактичке
јединице

Префикси, суфикси, инфикси.
Стране речи, позајмљенице,
преведенице.
Препознавање и примена.
Синтагме по функцији:
предикатске, објекатске,
одредбене.

Синтагме по карактеру односа
према врстама речи (именичке,
глаголске, придевске).
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На основу текстова препознавање.
Реченички делови: главни и
Препознавање и разлилковање
додаци
категорије.
Предикат, врсте
Субјекат, врсте
Објекат, врсте
Атрибут, врсте
Прилошке одредбе, врсте
прилоких одредби.
Врсте речи и реченички делови

5.4. Реченица

-функција у реченици, доказати на
актуелном тексту.
Реченица према клаузи.
Подређене и напоредне реченице
и правопис.
Правилна итерпункција сложене
реченице.
Инверзија и обичан ред у
сложеној реченици.
Познавање реченица према
садржини.
Правилна употреба декларативне
реченице као и негације.
Упитна реченица.
Разликовање императива од
узвичне реченице.
Правилан редослед у реченици.

6. Семантика
6.1.Лексикологоја

Самостална анализа реченице.
Речи и лексеме.
Фразеологизми и њихова улога у
говору.
Идиоми, њихово
социолингвистичко и

Активан и пасиван фонд речи.
Богатсво песничког језика.
Ономатопеја
Језичка терминологија.
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фразеолошко значење.
Лексикографија, речници,
лексикони;
разлика између речника и
лексикона.
Употреба једнојезички и
двојезики речника.
Познавање семантике. значење
речи и реченице.
Лексичко и граматичко значење.
Конкретно и пренесено значење.
Препознавање и разликовање
разних устаљених фраза у писму
и говору.
Деминутиви, аугментативи у
језику као одреднице богатства
стила.
6.2. Стил и значење Стил и значење у свакодневном
животу, у стручном језику и у
белетристици.
Разумевање стилских средстава у
свакодневном говору и у
уметничким делима.
Стилски слојеви, стилске
варијације.

Врсте речника: језички и
тематски.
Приказивање основних
карактеристика речника и сигурна
употреба.
Ономатопејске речи и њихова
улога у језику.
Еуфемизми и њихова функција у
говору.
Речи пејоративног значења.
Основа употребе речи - основно
значење, споредно значење,
значење у датом контексту.

Појмовни приступ значењу.
Вербални елементи
(граматичко значење)
Лексеме (речничке речи)
структуре (граматички односи)
значење.
Промена значења речи.
Еуфемизми и анакронизми,
епитети, архаизам итд.

6.3. Говорни
чинови

Реченица у улози типа исказа,
остварење типа у конгруенцији.
Врсте говорних чинова: тврдња,

њихово препознавање и
разумевање. Фактори
разликовања стилских слојева.
Гестови као врсте порука у
комуникацији.
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изјава, информација, упутство,
обећање, претња - у разним
говорним ситуацијама.
Експресивни услови.

7. Текст

Извињење, захбаљивање у
комуникацији.
Конструкција текста, однос
реченице и текста.

Логички и садржајни контекст
текста.

Конструкција писменог и усменог
изражавања и њихово узајамно
дејство.
Типови текстова и њихово
комуникативне и језичке
карактеристике.
Разни текстови који су битни за
даље школовање или за
запошљавање (нпр. молба,
аутобиографија, званично писмо).
Монолошки и диалошки текстови
(нпр. предавање, дискусија).

8. Обавештење за
јавност

Електронски медији (радио,
Кохезија у тексту.
телевизија) и новији медији (еАнализа вести са медија (нпр.
маил, интернет).
вести, репортажа, интервју)
Срдедства за давање обавештења Анализа публицистичког текста:
за јавност, најновија језичка
вест, објава, интервју, коментар.
средства и њихово познавање.
Сажетост и конкретност као
Радио,телевизија, интернет, екарактеристике изражавања.
маил)
Улога медија у развоју језика,
дејство на комуникацију и чист
говор.

9. Лични однос
према језику

Тачно познавање текстова,
разликовање и самостално
саставјање једног од набројених
текстова.
Доказ о знању.
Језичка норма и стална промена
језика.
Однос језика и говорника,
Одступање од језичке норме:
реакције на позитивне и негативне дијалекти, жаргони, сленг.
појаве.
Реална оријентација усменог и

Објашњење слободе песничког

972

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

писменог изражавања
језика.
(садржај - стил, композиција,
снага изражавања, стилске и
Савремена језичка култура правописне грешке. Језичка норма језичко васпитање.
као јачина језика, потреба за
правилним изражавањем.
ПОЗНАВАЊЕ ПОЈМОВА
Области знања
СРЕДЊИ И ВИШИ СТЕПЕН
Захтеви за виши степен истакнути су косим словима
Језик и говор
Три говорна канала комуникације: реч, интонација, језички знаци
Језик као систем
Изражајна способност језика
Дословно и фигуративно значење
Врсте комуникације: дискусија, извештај, аргументација
Говорна култура
Идиоме
Импликације
Конгруенције
Естетске функције језика
Двојезичност, вишејезичност
Језичко сродство
Фонетски и етимолошки правопис
Фонетика и фонологија
Самогласник, сугласник
Ономатопеја, алитерација, асонанција
Интонација
Реч-реченица-текст
Писмо
Књижевни језик
Изговори
Дијалекти
Стил
Интерпункција
Морфологија
Морфолошка стилистика
Променљивост и непроменљивост речи
Просте речи, сложенице, изведенице, основа
Наставак, префикс, суфикс, инфикс
Падеж, род, број
Лексеме
Деклинација
Коњугација
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Компарација
Семантика
Синоними, хомоними, антоними
Вид глагола
Време Начин
Актив, пасив
Синтакса
Безличност
Проста реченица
Сложена реченица
Врсте текстова: нарација, дискусија, есеј, објашњење, конкурс, препорука, реферат,
биографија
Фонд речи
Медији: вест, комментар, интербју, репортажа, критика, извештај
Реторика
Беседа, говор, доказивање, аргументовање, демантовање
Програмски језик
Језичка култура
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
СТЕПЕН

Тематика

Виши
Средњи
1. Аутори и дела
Животна дела
Јован Јовамовић Змај, Јаков
Чињенице и везе између живота и
српске књижевности Игњатовић, Иво Андрић, Бранко дела, локална и регионална
Радичевић, Милан Ракић, Десанка приврженост.
Максимовић
Струјања и тенденције које
Значајни подаци
карактеришу животно дело.
пошчеве/песникове биографије
који су утицали на дела /нпр.
Књижевне везе, паралеле са
теме, животне ситуације,
светском и мађарском
карактеристични мотиви/.
књижевношћу.
Познавање и интерпретација
појединих књижевних дела,
Збирке, циклуси, теме, мотиви.
њихово место у животном делу
аутора и у књижевноисторијској Уметнички поступак при
епохи.
компоновању циклуса и збирки.
Накнадно дејство, значај и место
Рецитовање целе песме и
аутора у целокупној
одломка, цитати у говору и писму. књижевности.

Портрети

По једна песма од Милоша

Утицај на новију и савремену
књижевност, допринос српској
култури.
Место датог књижевног дела у
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Црњанског, Доситеља
Обрадовића, Јована Стерије
Поповић, Војислава Илић, Лазе
лазаревић, Јована Дучић и једно
савремено прозно дело.
Околности настанка дела,
чињенице, простор, мотивација и
историјска позадина у тренутку
писања.
Језичке и стилске фигуре.
Анализа изабраног дела.
Меморитери: песме, цитати,
афоризми.
Аутори и неколико Ђура Јакшић, Петар
њихови
Петровић Његош, Добрица
значајни дела.
Ћосић, Данило Киш,
Начини посматрања.
Детаљно познавање најважнијих
дела.
Приказивање става према свету и
карактеристике изражавања
помоћу сажете анализе једног и
два дела.
Доказ знања о структури
књижевног дела, о садржају,
припознавање естетске вредности,
анализа са више аспеката.
Познавање жанрова, тумачење
језичког и стилског изражавања.
Меморитери: од три песника по
једна цела песма, одломци,
цитати, афоризми

Дела стваралаца 20.
века из
савремене српске
књижевности

Васко Попа, Стеван
Раичковић, Милорад Павић.
Владислав Петковић Дис,
Александар Тишма.
Стојан Вујичић, Предраг
Степановић, Петар Милошевић.

контексту одређене књижевне
епохе и жанра.
Етичка и филозофска питања,
естетска вредност.
Прихваћеност дела у доба
настанка, утицај на каснија дела,
место у ебропској књижевности,
дејство на српску књижевност.
Карактеристични жанрови,
стилске и језичке одредбе у виду
књижевног доба.
Алекса Шантић, Петар Кочић
Анализа песме изабраног аутора у
виду интелектуалног развоја датог
времена.
Препознавање везе са светском
књижевношћу.
Анализа 3-4 лирских и 1-2
епски/прозних дела.
Језик, стил, садржај и локација у
контексту.
Књижевни родови и жанрови у
поређењу са светском
књижевношћу.
Филозовске нити садржаја, главне
мисли, етичке и естетске
вредности.
Прихваћеност дела, утицај, даљи
судбина.
Бранко Миљковић,
Борислав Пекић. Светлана
Велмар-Јанковић, Давид
Албахари, Милутин Бојић,
Момчило Настасијевић.
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Познавање савремене књижевне
јавности (нпр. антологије,
књижевни сајам.
Најновије струје српске
књижевности на слободно
одабраном књижевном делу.
Рад српских писаца и песника у
мађарској.

Народна
књижевност

Анализа по једне песме од
наведених песника.
Карактеристичне теме, мотиви,
начин изражавања, стилска
средства.
Подела српске народне
књижевности.
Неколико лирских песама према
мотивима.

Анализа најмање једног дела из
више аспекта.
Веза Између теме, мотива и
стилског обликовања.
Савремени аутори и њихова дела
у контексту европске и мађарске
књижевности.
Однос класичне и савремене
књижевности.
Књижевне институције, часописи,
књижевне новине.

Утицај народне на уметничку
књижевност.

Лирско-епске песме:
Хасанагиница, Смрт Омера и
Мериме.
Епске песме, циклуси, подела.
Прозна дела.
Основне теме, мотиви, поруке.
Познавање 2-3 лирске песме и
интерпретација по једне епске
песме из Косовског циклуса и из
циклуса о Краљевићу Марку.
Историјска основа песама.
Косовска трагедија у епским
песмама. Народни певачи,
записивачи исакупљачи.
Вуков сакупљачки рад.
Језик и стил народне
књижевности.
Версификација: епски десетерац,
словенска антитеза.

Одјек, значај српске народне
поезије у Европи и утицај на
мађарске песнике.
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Напамет: 1-2 лирске песме,
одломци, цитати и
афоризми из епских песама.
Пословице.
Познавање основе европске
културе: антика, библија.
Књижевни родови и врсте, теме,
мотиви, животне ситуације,
јунаци, естетски принципи.
Приказ једног до два дела,
односно аутора и основних
карактеристика стваралаштва из
следећих епоха: средњи век
ренесанса, барок,
просветитељство, романтизам,
друга половина 19. Века и
савремена књижевност.
Неколико /2-3/ драмских писаца драма и позориште у Европи.

Хуманизам и ренесанса особито у
Дубровнику и Боки Которској.
Упоређење са европском
ренесансом.
Приказ по два књижевна дела по
епохама наведеним у захтевима.
Приказ додирни тачака светске и
српске књижевности.
Српско-мађарски књижевни
додири.
Етичке, естетске, филозофске
релације књижевних дела.

Интерпретација књижевног дела,
место у књижевноисторијској
епохи и у стилским струјама.
Једно дело из мађарске
књижевности у преводу.
Напамет: краће песме /нпр.
сонети/, познати цитати,
афоризми.
Стара српска књижевност.
Хуманизам, ренесанса, барок.

2. Алтернативна
интерпретирања и
приступ књижевном
делу
Хронолошки,
Почеци новије српске
књижевноисторијск књижевности у Угарској.
и приступ
Просветитељство.
Европски и српски романтизам.
Особености српског реализма.
Парнасизам и симболизам у
француцкој књижевности.
Од романтизма ка парнасизму.
Српска модерна.
Српска књижевност између два
рата.

Почетак словенске писмености.

Утицај пољског, руског и
украјинског барока на српску
књижевност средином 18. века.
Класицизам и сентиментализам
као књижевни правци
просветитељства.

Светозар Марковић о
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Експрессионизам и надреализам.
Српска књижевност после првог
светског рата.
Модерне тенденције у поезији.
Модернизација српске прозе.
Приказ појединих епоха, стилских
струјања, интерпретација, анализа
књижевних дела у контексту
појединих епоха и тенденција.
Хронолошка, топографска
оријентисаност приказивањем
књижевника
и њихових дела.

Мотивски и
тематски приступ

Основне традиције европске
књижевности као извор и
инспирација.
Антички и библијски мотиви у
српској књижевности.
Неколико примера /нпр. антички
мотиви у поезији Војислава
Илића, дубровачки мотиви код
Дучића/.
Мост као сппона између предела
и људи.
Миграције и сеобе.
Мисаоне теме /нпр. нове идејне
струје просветитељства,
Његошева размишљања о
вечној борби супротности.
Мисли о задацима поезије.
Живот и смрт.
Јунаштво, слобода и борба за
слободу у народној поезији.
Тематски приступ /нпр.
родољубива, љубавна, дечја
поезија, Босна и живот у Босни,
социјалне теме, патријалхална
породица код српских реалиста,
лик жене и мајке, Косово,
манастири, Сентандреја.../
Анализа, интерпретација бар

књижевности.
„Натурални“ парнасизам
Војислава Илића.
Излазак из шематизма /Михаило
Лалић, Добрица Ћосић, Бранко
Ћопић/.
Класичан и модеран приступ
делима нпр.
Меше Селимовић.
Најновија стремљења.
Доказивање континуитета
књижевног стварања.
Хронолошки преглед књижевних
стремљења, тумачење веза и
узајамних односа анализом
књижевних дела.
Злочин, казна, освета, рат и мир,
разни мотиви у српској
књижевности.
Понављање појединих мотива и
тема у разним књижевним
епохама.
Приказивање континуитета
„вечитих“ тема и мотива на
примерима.
Религиозне теме.

Способност за откривање
„великих“ мотива у савременој
српској књижевности.
Нпр. Добрица Ћосић: Време
смрти,
Данило Киш:
Енциклопедија мртвих,
Бранко Миљковић: Ватра и ништа
Сентандреја код Јакова
Игњатовића и Милорада Павића.
Сродни мотиви у српској и
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једног до два дела, компаративна
анализа два дела на исту тему и
сличним мотивима.
Преглед књижевних радова,
врста и струјања у појединим
епохама.
Стилске одредбе и изражавања
лире и епике.
Народна поезија-подела.
Врсте лирских песама у српској
поезији.

мађарској књижевности.
Карактеристични стилски изрази
у српској књижевности.
Узајамности и сличности.
Поређење с мађарском
књижевношћу.
Књижевне врсте средњовековне
српске књижевности: житија,
апокрифи, похвале.
Познавање једног дела.

Приказ једне оде, елегије,
рефлексивне, дескриптивне,
социјалне и сатиричне песме.
Компаративна анализа две
родољубиве и две љубавне песме. Најновија стремљења, нпр. реална
Новеле и приповетке.
проза, проза у фармерицама.
Врсте романа:
Постмодерни роман.
историјски, друштвени,
натуралистички и психолошки
роман.
Драма и комедија.
Песма у прози.
Уметничке слике и стил.
Карактеристике уметничке слике
и версификација у српској
поезији.

4. Историја
културе
4.1. Позориште и
историја драме

Тежња ка универзалним темама,
сагледавање конкретног,
савременог и историјског из
ванвременске перспективе.
Померање гледишта и времена.

Доказивање информисаности на
Техника приповедања у српској
једном делу.
новелистици и роману. Приказ на
по једном делу.
Позориште и драма у разним
временима.
Познавање по једног дела
следећих аутора, анализа према
одредбама књижевне традиције
као и датог доба: Софоклес,
Шекспир, Молиер, Бранислав
Нушић: Народни посланик,

Позориште и драма /поређење
позоришни извожења/
Драматургија Д. Ковачевића.
Коштана, драма Б. Станковића.
радио и тв-драма.
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Бора Станковић: Коштана,
Д. Ковачевић: Балкански шпијун,
Марин Држић: Дундо Мароје
Публика, позориште, сценска
уметност, режирање,
драматургија.
4.2.СрпскоКњижевност Срба у Угарској.
мађарске књижевне Књижевност на српском језику у
везе
мађарској.

Језик позорнице, драма,
ситуација, визуелни и акустични
ефекти.

Књижевна авантгарда и значај
часописа „зенит“ у настајању
новог стилског правца.

Змај и Кишфалудијево друштво. „зенитизам“
Змајеви препеви и преводилачки
рад.
Значај Јакова Игњатовића.
Сентандреја у српској
књижевности.
Најчешће теме, предели и мотиви
у делима српских писаца и
песника у Мађарској.
ПОЗНАВАЊЕ ПОЈМОВА
Области знања
СРЕДЊИ И ВИШИ СТЕПЕН
Захтеви за виши степен истакнути су косим словима
Познавање жанрова
Књижевни родови и врсте. Књижевни род, жанр
Епска песма
лирска песма
јуначке песме
лирска песма /у народној књижевности, женске песме/
врсте лирских песама: епиграма, песма, елегија, ода; према тематици: описне песме,
љубљвне песме, родољубиве песме, социалне, сатиричне, арс поетика.
епска песма, еп, епски јунак, нарација
унутрашњи монолог
објективна поезија
лирско-епске песме: балада,
романса роман, врсте романа
историјски, породични, биографски, психолошки, авантуристички,
утопистички, реална проза
приповетка, новела
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мит, предање, бајка, прича,
биографија
драма, драмске врсте
античка драма
трагедија, комедија, драма у ужем смислу
(диалог, ситуација, пролог, заплет, кулминација, расплет, епилог ренесансна комедија,
фарса)
хумор, иронија, сарказам, комика, трагедија
прелазне врсте: житија, апокрифи, похвале, аутобиографија,
путопис, мемоари, писма
епохе, струјања
стари век
антика, хеленска и римска књижевност
Библија: Стари и Нови завет
средњи век, ренесанса, барок, просветитељство, класицизам, сентиментализам
романтизам и илиризам, реализам, модерна, „натурални“ парнасизам,
надреализам
авантгарда
културологија
митологија, мит, култ
књижевне врсте Библије: пророчанство, јеванђеље, псалми, парабола,
апокаллипса
митолошки и библијски поглед на свет
канонизација
књижевна традиција, историја књижевности
књижевна критика
карактеристике књижевне комуникације
штампање књига, цивилизација, масовна култура, позориште,
чиниоци сценског ефекта, врсте филмова
поетика
стих, ритам, версификација, строфа, рима, цезура
метрички, акценатски и силабички систем
силабичко-акценатски стих у српској поезији
епски десетерац, словенска антитеза
стилске фигуре: епитет, поређење, метафора, анафора, епифора,
симплоха и палилогија, персонификација, хипербола, алегорија,
симбол, етички датив
сонет
естетика
књижевна естетика
структура књижевног дела
композиција, мотиви, естетски квалитети
евокација, стилизација
оригинално и пренесено значење
слојеви значења
полифонија

981

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

II. ОПИС ИСПИТА
Подела испита
Средњи степен
Писмени испит
Усмени испит
240 минута
15 минута
100 бодова
50 бодова

Виши степен
Писмени испит
Усмени испит
240 минута
20 минута
100 бодова
50 бодова

Помоћна средства на испиту

Кандидат
обезбеђује
Обезбеђује
институција која
сарађује са
испитном
комисијом

Средњи степен
Писмени испит
НИШТА
За II. радни лист
штампани
правописни
речник моно
и/или двојезични
речник
(најмање један
комад на десет
кандидата)

Усмени испит
НИШТА
Хрестоматија
или у вези са
задатком неки
други штампани
текст.

Виши степен
Писмени испит Усмени испит
НИШТА
НИШТА
За II. радни лист
штампани
правописни
речник моно
и/или двојезични
речник
(најмање један
комад на десет
кандидата)

Хрестоматија
или у вези са
задатком неки
други штампани
текст.

Информације за јавност

Градиво
Време

Средњи степен
Писмени испит Усмени испит
НИШТА
тематика и
наслови теза
НИШТА
према пропису
закона

Виши степен
Писмени испит Усмени исппит
НИШТА
тематика и
наслови теза
НИШТА
према пропису
закона

ОПИС ИСПИТА НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ
Писмени испит
240 минута
90 минута
150 минута
Радни лист
I. радни лилст:
II. радни лист:
Разумевање текста и
Анализа текста:
расуђивање или
анализа или
писање
књижевно поређење
прагнматичког текста
50 бодова
40 бодова
Правопис:8 бодова

Усмени испит
15 минута
Излагање тезе
Израда једне тезе из
Израда једне
српског језика
књижевне тезе

10 бодова
25 бодова
Вештина изражавања: 15 бодова
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Целокупни утисак: 2 бода
100 бодова

50 бодова

Писмени испит
Општа правила
На писменом испиту кандидати решавају један централни радни лист.
Кандидат прво решава I. радни листза који има на располагању 90 минута.
Радни лист садржи један задатак за разумевање текста предвиђен за 60 минута и један
задатак са стварање текста предвиђен за 30 минута.
Након 90 минута професор прикупља радне листове.
После тога следи решавање II. радног листа. За решавање II. радног листа кандидати
имају 150 минута. За решавање задатка може се користити правописни речник, односно
монолингвални и двојезички штампани речник.
Формалне карактеристике писменог теста
На првом делу испита очекује се разумевање и писање једног прагматичног текста.
Према томе садржи један задатак за разумевање текста и један задатак састава
свакодневног текста, који може да буде аргументација или конструисање прагматичног
текста. Од ова два задатка кандидат по свом избору бира један.
Други део писменог испита очекује писмену анализу, која може да буде анализа једног
текста према датим одредбама, или поређење два књижевна дела према датим одредбама.
Од два задатка за анализу кандидат бира један.
Када кандидат бира задатак мора ознацити свој избор. У случају да место започетог
задатка бира други, задатак који сматра неважећим мора да прецрта.
Садржајне карактеристике писменог теста
I. Разумевање текста и писање прагматичког текста
Задаци из разумевања текста
Текст за разумевање је један евентуално два (међусобно повезана) текста, од 700-1000
речи дужине.
Овај текст нема лимитације на тему, жанр, комуникацијске учеснике или друге одредбе.
Питања којима се испитује разумевање текста могу се односити на:
- идентификација чињенице, података, констатације,аргумента, стања која се у тексту
непосредно могу пронаћи
- односи: између граматичких и стилских одредба, између наслова и целокупног текста;
значења целокупног текста, слојева значења.
- комуникативне карактеристике текста, према жанровском и прагматичном гледишту,
упућивања и њихова улога; веза текста и других (спољни) информација;
- структура текста: садржајне и логичке везе; структура текста, обрада текста и његово
значење;
- синтеза текста (нпр. скица, скраћивање текста према датим одредбама итд.)
Задатак из састава
Матурант према свом избору решава један од наведених задатака из састава
прагматичног текста. Обширност које се очекује у овом задатку је 120-200 речи.
Затак може да буде следећи:
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А) Аргументовано са 3-5 аргумента заузимање става на неку тему из јавног живота,
културе или начина живота.
Б) Писање прагматичког текста у датом жанру, теми, комуникацијским факторима.
Врста текста може да буде: мотивационо писмо, разна званична писма (нпр. жалба), молба,
примедба, говор, иницијатива, препорука, похвала, текст рекламни летки.
Радни лист саопштава конкретне садржајне, жанровске, језичке и формалне захтеве и
одређује парцијално бодовање.
II. Писмена анализа књижевног текста
Кандидат бира један од два дата текста са различитом темом.
Решење одабраног задатка треба да буде 400-800 речи.
Опционални задаци могу бити следећи:
А) Анализа једног књижевног дела (или одломка) из аспекта главне проблематике.
Б) Анализа и поређење два књижевна дела (или одломка) према одређеним одредбама.
Текстови оба задатка треба да буду књижевна дела на српском језику (лирски, проза,
драма или њихов одломак).
За овај задатак могу бити одабрана дела аутора из мађарске, а такође и дела других
српски аутора без ограничења на тематику, раздобље или жанр.
Задатак не условљава познавање аутора.
У случају одломка, задатак не условљава целокупно познавање дела.
У оба задатка битно је препознати и рефлектовати на проблематику у књижевном тексту.
Оба задатка садрже анализу и поређење проблематике и њихове истакнуте одредбе (нпр.
приказана тема, доживљај, проблем, ситуација, понашање главног јунака,
карактеризација, однос један према другоме, улога мотива, значење, поглед на живот у
разним временима, вредност).
Један од задатака треба да се везује за културу срба у мађарској.

Оцена писменог теста
Централно упутство за бодовање садржи поделу поена који се могу доделити за поједине
задатке.
Упутсво за бодовање саопштава кључне изразе садржаја и евентуална одступања.
На оцењивање кандидата не може утицати ни чињеница да лични став одступа од
општеприхваћених ставова, нити ако мишљење кандидата одступа од општеприхваћеног
приступа.
Уважавањем критеријума и предлога бодовања наведени у упутству за исправку и
бодовање, бројем бодова које је установио стручни професор оцењује се правопис,
структура и целокупан утисак.
I. Разумевање текста и кунструисање прагматичног текста
Исправак и вредновање задатка из разумевања текста
Оцена задатака из разумевања текста врши се на основу централног упутства за
вредновање и бодовање. Максимална вредност теста је 40 бодова. Распон прихватљивих
одговора односно број бодова саопштава упутсво за вредновање и бодовање. Стручни
професор наводи детаљно и укупно бодовање задатка.
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Вредновање задатка из конструисања прагматичког текста
Оцена задатака из конструисања свакодневног текста врши се на основу централног
упутства за вредновање и бодовање. Максимална вредност задатка је 10 бодова. Од два
изборна задатка може се вредновати само један. У случају да је матурант решио оба
задатка, али свој избор није назначио (није подвукао изабрани задатак или није прекрижио
неважећи задатак) стручнин професор узима у обзир прво решење по реду. Упутство за
вредновање и бодовање саопштава одговарајуће и очекиване садржајне елементе,
жанровске елементе, односно саопштава број бодова који се могу доделити за језичке и
формалне елементе. Стручни професор прихваћене елементе означава штиклирањем.
Стручни професор наводи детаљно и укупно бодовање задатка.
Вредновање задатка из конструисања свакодневног текста (I. тест)
Разумевање текста и конструисање
прагматичког текста

Разумевање текста
Конструисање
прагматичког текста

40 бодова
10 бодова

II. Вредновање и бодовање анализе и састава
Стручни професор врши оцену задатака из анализе и састава на основу упутства за
вредновање и бодовање.
Упутство за исправак и бодовање садржи основне критеријуме бодовања састава, као и
могуће елементе теме. Упутсво за бодовање саопштава кључне изразе садржаја. Решење
које одступа од описаног у упутству може се прихватити, ако је адекватно аргументовано.
Такође није неопходно употребити стручан језик који је дат у упутсву.
Стручни професор прихваћене елементе означава штиклирањем. Прихватљива су
решења која су адекватна по садржају, узрокована запажања, закључак.
Од два задатка може се вредновати само један који се везује за дату тему.
У случају да матурант није означио свој избор који задатак је израдио (није подвуко
изабрани задатак, или није прецрто неважећи задатак) професор који исправља задатак
мора да узме у обзир први по реду. Стручни професор означава грешке у конструкцији,
стилу и правопису на основу описа за вредновање. Стручни професор са додељеним
бодовима вреднује садржај, конструкцију, стил и језик - на основу ознака која су описана у
упутству. Унутар граница за додељивање бодова одлучују дати критеријуми о броју
бодова који се могу доделити.
Одредбе за оцењивање и вредновање анализе текста
Садржај – разумевање текста и задатка; оквирно знање ( стручно знање, општа
информисаност); сагласност одговора са условима задатка, сагледавање проблема и
суштине , богатсво мисли, релевантни примери, изражавање личног става.
Конструкција текста – структура (концепција, логика, одговарање датом жанру)
конструкција ( повезаност, пропорционалност, подела, опширност).
Стил ( стил, граматичка обележја) регистри језика, речник, одговарање говорном језику.
Задатак за aнализу и састав

Садржај
Језик и
изражавање

Конструкција

25 бодова
5 бодова
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Језичко изражавање
(стил, правилно
изражавање)

10 бодова

Оцена правописа и облика
Правопис - према одговарајућим правописним правилима; озбиљна грешка, мала
грешка, интерпункција
У случају да је матурант имао могућности да провери правопис неког цитата свака
грешка се исправља на основу централног упутства за вредновање. Ако је матурант
напамет цитирао, грешке се морају исправити, али се бодови не одбијају.
Укупан утисак - уредност текста, читкост, уважавање читалачког става, према
уредности облика.
Сабирање бодова писменог испита
састављање свакодневног текста
анализа, састав
Правопис
Укупан утисак

Разумевање текста
Састав
садржајни квалитет
језик

40 бодова
10 бодова
25 бодова
15 бодова
8 бодова
2 бода

Усмени испит
Задатак који је написан у тези матурант треба да изради потпуно сам. Питања се могу
поставити само у случају да је кандидат кренуо погрешним путем, или је очигледно да је
застао у интерпретацији. (У таквом случају могу се поставити помоћна питања, ако време
за израду тезе то дозвољава.)
Усмени испит се састоји од једне књижевне и једне језичке тезе из српског језика,
односно од решавања и интерпретације ових теза.
Објављене тезе из језика и књижевности састоје се од 20 теза из књижевности и 20 тезе
из српског језика . Књижевне и граматичке тезе су независне и одвајају се једна од друге.
У тезама из језика и књижевности и из књижевнести, а такође и из српског језика мора
се променити 6 теза у односу на претходну годину.
Свака од теза садржи најмање по један-један задатак.
Матурант може да користи следећа средства за припрему и интерпретацију одговора:
хрестоматија, књига или други штампани текст који се везује за дату тезу (нпр. штампани
облик интернет странице, монолингвални речник, историјска-географска карта, албум
ликовне уметности).
Уз тезу одговарајућа помоћна средства обезбеђује институцуја која је именовала
испитну комисију.
Садржајне и формалне карактеристике теза усменог испита
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Тезе треба тако саставити да задаци, уважавајући одлике тема, по могућности буду исте
тежине, односно да кандидат има могућности да у времену које му стоји на располагању,
разради тему.
Језичке подтезе
Током испита проверавамо у којој је мери и на ком нивоу је кандидат способан за усмену
комуникацију, интеракцију чијој део чине рецептивне и продуктивне способности
(разумевање говора, говорна вештина). Кандидат мора бити способан како за самостално
разлагање теме, као и за интерактивну сарадњу у разговору.
Свака се подтеза састоји од текста чији обим износи 200-250 речи и задатака који су у
вези са њим (језичка трансформација, лексички, стилистички задатак итд.) Језичке подтезе
засноване су на темама детаљни матурских захтева. Питања треба тако саставити да свака
тема има најмање једну подтезу.
Подтезе из књижевности
Подтезе које су наведене у детаљним захтевима и везују се за српски језик и
књижевност кандитдат разрађује сам. Најмање две подтезе морају бити из области
књижевности срба у мађарској.
Ако задатак омогућава матурант може бирати међу наведеним ауторима и делима.
Тематска подела подтеза за усмени испит из књижевности
Опис испита прописује израду 18 подтеза, на следећи начин:
писци и њихова дела сачињавају 12 подтеза.
- 6 означена животна дела
- 4 подтезе из других тема Аутори и дела (одлично познавање аутора и његовог дела,
народна књижевност, скорашња књижевност, савремена књижевност)
- 2 подтезе из књижевности срба у мађарској
Обавезна подтеза из сваке тематике Књижевни слојеви
- Историја књижевности 2 подтезе
- Мотивички, тематски приступ 2 подтезе
- Жанр, поетика 1 подтеза
- Историја културе 1 подтеза
У осталим случајевима одлучује стручни професор.
Свака подтеза из области Аутори и дела може да се ослони на тему која је дата под
насловом Књижевни слојеви, а такође и боло која теза из области Књижевни слојеви може
да садржи ауторе који су назначени у области Аутори и дела. Тезе оба задатака треба
саопштити на начин и у време када закон прописује. Тезе и задаци, везани за тезе, могу се
упознати само на испиту, оне нису за ширу јавност.
Оцена усменог дела испита
Матурант на усменом делу испита може постићи највише 50 бодова. Унутар тога
матурант може добити 25 бодова за садржај излагања, 10 бодова за тезу из српског језика и
15 бодова за изражавање у оба задатка.
Бодовање успеха матуранта на усменом испиту обавља се помоћу следећих општих
критеријума, које садржи упутство за исправку и бодовање. Унутар одређеног интервала за
бодовање одлучује боље одговарање критеријумима.
Садржај - из књижевности може се доделити свега 25 бодова, из српског језика 10
бодова уз разматрање следећих критеријума:
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Књижевна, граматичка и културна образованост
Чињенично знање
Познавање текстова, разумевање текста
Способност решавања задатака
Богатство мисли
Сопствени став
Израда задатка
Језик - за два задатка укупно 15 бодова уз разматрање следећих критеријума:
Организација, изтицање суштине
Логично размишљање
Јасно, одређено изражавање
Велик фонд речи и употреба
Разумљива интерпретација
Сабирање бодова за усмени испит
Садржај- књижевност
Садржај - језик
Изражавање

25 бодова
10 бодова
15 бодова
ИСПИТ НА ВИШЕМ СТЕПЕНУ

Писмени испит
240 минута
Радни лист
Разумевање текста, Састав-конструисање
језички
текста: анализа,
и књижевни радни
рефлексија
лист
40 бодова
50 бодова
Правопис: 8 бодова
Укупан утисак: 2 бода
100 бодова

Усмени испит
20 минута
Интерпретација
Интерпретација
Интерпретација
задатка српске
једног задатка
језичке тезе
књижевне тезе
10 бодова

Изражавање
15 бодова
50 бодова

25 бодова

Писмени испит
Општа правила
Кандидати на писменом испиту морају решити један централно издат задатак. Кандидат
самостално располаже временом за решавање задатака, а сам може одредити и редослед
решавања задатака. Време за израђивање зататака је 240 минута. За решавање задатка
може се користити правописни речник, моно лингвални речник и речник.
Садржајне и формалне карактеристике писменог испита
Теза писменог испита садржи различите радне листове: један за разумевање стручног
језика за мерење стручног знања, један из језика и књижевности односно два различита
састава.
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Језичко-књижевно-образовни задаци
Језичко-књижевно-образовни задаци везују се за једно дело на српском језику (лирско,
прозно, односно одломак, есеј, расправу уз њихов одломак).
Овај тест очекује са једне стране разумевање текста, а са друге стране употребу језичког
и лњижевног предзнања (нпр. припознавање, идентификација појмова, дефиниција и
примењивање на разним текстовима; познавање дела; карактеристике одређеног текста
из аспекта комуникације, језика, граматике, реторике, статистике, правописа).
Овај тест подједнако садржи питања за разумевање текста, језичко и књижевно
образовање.
Задаци из састава
Задатак из састава подразумева писање два текста у датој теми, према датим одредбама и
одговарајућем жанру.
Задатци из састава су следећи:
- интерпретација, оцена једног одређеног књижевног дела (тј.:анализа)
- задатак анализе заснива се на књижевном делу (лирско, прозно дело, драма или
одломак). Дела могу бити остварења српких књижевника из мађарске или српских
књижевника ван мађарске без ограничења на стил, тему или жанр. Задатак не обавезује
познавање аутора. У случају одломка не обавезује се познавање целог дела.
- формирање аргументације: рефлексија на књижевн, културо, естетско, етичко питање и
појаве,
нпр доба, културно, појаве у јавном животу
Сваки од задатака заснива се на датом тексту (нпр. књижевно дел, одломак; кратак
уводни цитат за заузимање сопственог става, основа за аргументовано вредновање).
- Обширност анализе дела треба да буде 400-800 речи.
- Очекивана обширност рефлексије је 150-450 речи.
По могућности најмање један од задатака мора да се односи накултуру срба у мађарској.
Оцена и бодовање састава
Оцена задатака из анализе и састава врши се на основу упутства за вредновање и
бодовање.
Упутсво за вредновање у кључним речима саопштава могуће решење и садржај
одговарајућег решења и могућа одступања. На оцењивање одговора не сме утицати лични
став професора који врши исправак задатка, а такође ни евентуално одступање
кандидатовог мишљења од опште прихваћеног. Стручни професор у сваком задатку
означава правописне грешке према одредбама описа за вредновање и бодовање. У
коначној оцени задатка оцењује целокупан правопис и утисак.
Оцењивање теста из разумевања текста и језичко-књижевног задатка
Оцена теста из разумевања текста и језичко-књижевног задатка врши се на основу
упутства за вредновање и бодовање. За решавање овог задатка додељује се највише 40
бодова. Одговарајуће и прихватљиве одговоре садржи упутсво за вредновање.
Оцењивач на радном листу означава парцијалну поделу бодава, а на крају сабране
бодове.
тест из разумевања текста и језичко књижевног задатка
Оцена и бодовање састава

40 бодова
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Оцена састава врши се на основу упутства за вредновање и бодовање.
Упутсво за бодовање саопштава кључне изразе садржаја. Решење које одступа од
описаног у упутству може се прихватити, ако је адекватно аргументовано. Такође није
неопходно употребити стручан језик који је дат у упутсву.
Стручни професор означава грешке у конструкцији, стилу и правопису на основу описа
за вредновање. Стручни професор означава грешке у консрукцији, стилу и правопису.
Унутар граница за додељивање бодова одлучују дати критеријуми о броју бодова који се
могу доделити.
Одредбе за вредновање анализе текста
Бодови које додељује стручни професор показују вредност анализе текста, као и
конструкције текста, стил и правилност изражавања уз разматрање критерија који су
назначени у упутству за исправак.
Садржај - оцена основног текста; додатно знање (однсно предметно знање, опште
образовање);
усклађивање елемента одговора са главном перспективом и текстом; суштинско
посматрање; разумевање проблема; приврженост датој теми; богатство мисли, релевантни
примери, изражавање личног става.
Конструкција текста - максимално 5 бодова структура (мисаона сложеност, логика,
одговарајући жанр); конструкција (кохерентност, сразмерност, сегментација, опширност).
Правилно изражавање (стил, граматичка правила) језички регистри, стил, фонд речи,
одговарајуће изражавање)
Одредбе за вредновање рефлексије
Бодови које додељује стручни професор показују вредност садржаја рефлексије,
конструкције и језичкок изражавања према следећим одредбама:
Предметно знање, опште образовање
Спознавање проблема, богатсво мисли
Ток мисли, конструкција текста
Правилност изражавања (стил, правилност изражавања)
Оцена и бодовање задатака из конструисања текста:
Анализа текста
30 бодова

Садржај

15 бодова

Конструкција текста
Стил, правилност језика

5 бодова
10 бодова

Рефлексија и садржај
20 бодова

Садржај

5 бодова

Спознавање проблема
Ток мисли
Правилност изражавања
(стил, изражавање)

5 бодова
5 бодова
5 бодова

Оцена правописа и уредности текста
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Оцена правописа - према одговарајућим правописним правилима; озбиљна грешка,
мала грешка, интерпункција
Укупан утисак - уредност текста, читкост, уважавање читалачког става, према
уредности.
Сабирање бодова писменог испита
Разумевање текста језичко-књижевно-образовни задатак
Анализа текста
Рефлексија и садржај
Правопис
Укупан утисак

40 бодова
30 бодова
20 бодова
8 бодова
2 бода

Усмени испит
Усмени испит на вишем степену врши се на основу централно издатих теза.
Задатак који је написан у тези матурант треба да изради потпуно сам. Питања се могу
поставити само у случају да је кандидат кренуо погрешним путем, или је очигледно да је
застао у интерпретацији.
Усмени испит се састоји од једне књижевне тезе, односно од решавања и интерпретације
ове теза.
Објављене тезе из језика и књижевности састоје се од 20 теза из књижевности и 20 теза
из српског језика.
У тезама из српског језика и књижевности и из књижевнести, а такође и из српског
језика мора се променити 6 теза у односу на претходну годину.
Матурант може да користи следећа средства за припрему и интерпретацију одговора:
хрестоматија, књига или други штампани текст који се везује за дату тезу (нпр. штампани
облик интернет странице, монолингвални речник, историјска-географска карта, албум
ликовне уметности).
Уз тезу одговарајућа помоћна средства обезбеђује институцуја која је именовала
испитну комисију.
Садржајне и формалне карактеристике теза усменог испита
Тезе треба тако саставити да задаци, уважавајући одлике тема, по могућности буду исте
тежине, односно да кандидат има могућности да у времену које му стоји на располагању,
разради тему.
Језичке подтезе
Током испита проверавамо у којој је мери и на ком нивоу је кандидат способан за усмену
комуникацију, интеракцију чијој део чине рецептивне и продуктивне способности
(разумевање говора, говорна вештина). Кандидат мора бити способан како за самостално
разлагање теме, као и за интерактивну сарадњу у разговору.
Према задацима који су описани у подтезама питања се односе на неку изјаву, цитат,
уводну мисао, штампани примерак електронске медије (нпр. формулар, упутство за
употребу, страница новина, фотографија, илустрација, географска карта, интернет
страница, детаљ монилингвалног речника) затим саопштавају задатак.
Питања су заснована на темама детаљни матурских захтева.
25% језичких подтеза треба да садржи текстове који се везују за језик срба у мађарској,
обичајима, традицијама, културом, мањинском политиком итд.
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Подтезе из књижевности
Кандидат мора уз дело које је наведено у детаљним захтевима из српског језика и
књижевности, или на и основу једног фрагмента дела, самостално израдити подтезу.
Уз сваску тезу везује се један задатак. Задатци се могу мењати током испитног рока.
Најмање две подтезе треба да се везују за књижевност срба у мађарској. Тезе оба
предмета треба објавити у времену када то закон прописује. Тезе и задаци везани за тезе
могу се упознати само на испиту, оне нису за ширу јавност.
Оцена усменог испита
За усмени испит додељије се максимално 50 бодова. Унутар тога за садржај књижевног
одговора 25 бодова, за квалитет одговора из граматике 10 бодова, за изражавање оба
задатка 15 бодова.
Вредновање и бодовање испита врши се на основу следећих критериума
Унутар граница за додељивање бодова одлучују дати критеријуми о броју бодова који се
могу доделити.
Садржај - максимално: 25 бодова из књижевности; 10 бодова из језика уз разматрање
следећих критеријума:
Језик
-

Књижевна, граматичка и културна образованост
Чињенично знање
Познавање текстова, разумевање текста
Способност решавања задатака
Богатство мисли
Сопствени став
Израда задатка
за два задатка укупно 15 бодова уз разматрање следећих критеријума:
Организација, изтицање суштине
Логично размишљање
Јасно, одређено изражавање
Велик фонд речи и употреба
Разумљива интерпретација

Сабирање бодова за усмени испит
Садржај- књижевност
Садржај – српски језик
Изражавање

25 бодова
10 бодова
15 бодова

”

9. Az R. Melléklet SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint

Emelt szint
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Írásbeli vizsga
240 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

Írásbeli vizsga
240 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó
biztosítja
A
vizsgabizottságot
működtető
intézmény
biztosítja

Írásbeli
vizsga
NINCS

Középszint
Szóbeli vizsga

Írásbeli
vizsga
NINCS

NINCS

A II.
feladatlaphoz
nyomtatott
helyesírási
szótár, egyilletve
kétnyelvű
szótár (tíz
vizsgázónként
legalább egy
példány)

Emelt szint
Szóbeli vizsga

Irodalmi
szöveggyűjtemény,
kötet vagy a
feladatok
kidolgozásával
összefüggő más
nyomtatott
ismerethordozó.

NINCS

A II.
feladatlaphoz
nyomtatott
helyesírási
szótár, egyilletve
kétnyelvű
szótár (tíz
vizsgázónként
legalább egy
példány)

Irodalmi
szöveggyűjtemény,
kötet vagy a
feladatok
kidolgozásával
összefüggő más
nyomtatott
ismerethordozó.

Nyilvánosságra hozandók

Anyag
Mikor?

Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
NINCS
témakör- és
tételcímek
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
NINCS
témakör- és
tételcímek
NINCS
jogszabály
szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Feladatsor

I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:

Tételkifejtés
Egy szlovák
nyelvi tétel

Egy irodalmi
tétel kifejtése
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gyakorlati
szövegalkotás

műértelmezés
vagy
összehasonlítás

kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott
szótár használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy
mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó
terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között;
a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
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- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két
választási lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A
feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege szlovák nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy
műrészlet, drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon
kívüli szlovák alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség
nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a
teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és
az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás
középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített
téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya;
a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szlovákok kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
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I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének
pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat

II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza
alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése:
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
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Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
feladat

Tartalmi minőség

25 pont

Nyelvi
minőség

Szövegszerkezet

5 pont

Nyelvi igényesség
(stílus,
nyelvhelyesség)

10 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
Nyelvi minőség
Helyesírás
Íráskép

40 pont
10 pont
25 pont
15 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy szlovák nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
A szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szlovák nyelvi és 20 irodalmi tételből áll.
A szlovák nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szlovák nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő
segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi
szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
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szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.

tételsornak

megfelelő

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Szlovák nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 200-250 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll.
(nyelvi transzformáció, lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi
szlovákok nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb.
kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt
műhöz, vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan
kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi szlovákok irodalmával kapcsolatos feladatokat
tartalmazzon. Ha a feladat lehetővé teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek
közül.
Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra,
csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, szlovák nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
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Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - szlovák nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási
feladatok:
műértelmező
szöveg és
reflektáló szöveg

Egy szlovák
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

40 pont

50 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg,
és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
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Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy szlovák nyelvű alkotáshoz
(irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz,
szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű,
illetve annak részlete). Az akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli szlovák alkotóktól
származó művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji
kötöttség nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem
elvárás a teljes mű ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szlovákok kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
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A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit.
Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési
útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi
elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
30 pont

Tartalom

15 pont

Szövegszerkezet
Nyelvi igényesség

5 pont
10 pont
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(stílus, nyelvhelyesség)
Tartalom
Problémaérzékenység
Gondolatmenet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Műértelmező szövegalkotási feladat
Reflektáló szöveg
Helyesírás
Íráskép

40 pont
30 pont
20 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy szlovák nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldása, és a megoldás kifejtése.
A szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szlovák nyelvi és 20 irodalmi tételből áll.
A szlovák nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A szlovák nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szlovák nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Szlovák nyelvi altételsor
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A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 250-300 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll.
(nyelvi transzformáció lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi
szlovákok nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb.
kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt
műhöz, vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan
kifejtenie. Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak.
Legalább két altétel a magyarországi szlovákok irodalmával kapcsolatos feladatokat
tartalmazzon.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a szlovák nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; szlovák nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
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A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - szlovák nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont
”

10. Az R. Melléklet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA fejezet helyébe a következő
rendelkezés lép:
„SLOVENSKÝ JAZYK, AKO NÁRODNOSTNÝ JAZYK A LITERATÚRA
I. PODROBNÉ POŽIADAVKY MATURITNEJ SKÚŠKY
A) KOMPETENCIE
STREDNÝ A VYŠŠÍ STUPEŇ
1. Porozumenie textu
- Spoznanie a určenie podstaty textu.
- Spoznanie rečového cieľa, zámeru, argumentácie, rôznych názorov v ústnom a písomnom
prejave.
- Použitie z textu získaných informácií; ich výber a znovuusporiadanie v súlade s témou a
cieľom.
- Sledovanie myšlienkových postupov tematicky a žánrovo rôznorodých textov
(publicistických, náučných, elektronických, krásnej literatúry a pod.), pochopenie súvislostí
medzi jednotlivými textami v obsahovej a formálnej rovine.
- Poznanie a samostatné použitie elektronických a tlačených informácií (napr. jedno- a
dvojjazčných slovníkov, lexikónov, zbierok, CD-ROM-ov a pod.)
- Zaujatie vlastného kritického stanoviska na základe prečítaných alebo vypočutých informácií.
- Porovnanie tematicky a žánrovo rôznorodých textov, ústnych aj písanych, na základe určitých
kritérií.
- Rozbor literárneho textu, rozpoznanie, určenie a výklad žánru, jeho štruktúry a literárneho
štýlu.
- Interpretácia literárnych diel/textov z rôznych období, poukázanie na životné pocity, názory a
morálne princípy doby.
- Spoznanie a sformulovanie informácií, ktoré poukazujú na osobitosti životného štýlu a
kultúry.
2. Tvorba textu v písomnej podobe
- S ohľadom na žáner, tému a adresáta zoštylizovať tématicky a žánrovo rôznorodé texty s
vlastným názorom.
- Tvorenie informačných, výkladových textov a eseje na danú tému.
- Samostatné tvorenie textov v ústnej alebo písomnej forme, dodržiavanie jazykovej normy,
sebaštrola, oprava po sebe.
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- Tvorenie textov podľa komunikačného cieľa a komunikačnej situácie, dodržiavanie jazykovej
normy,
pravopisu, čitateľné a úhľadné písmo.
- Uvažovanie nad otázkami, problémami; hodnotenie témy s prostriedkami argumentácie,
vyjadrenie vlastného stanoviska, vyvodenie záveru z viacerých zorných uhlov.
- Dodržiavanie kompozičných, obsahových a jazykových prostriedkov administratívnych a
rečníckych textov (diskusia, list, životopis, žiadosť).
3. Komunikácia, tvorenie ústnych prejavov
- Tvorenie ústnych textov zodpovedajúcich komunikačnej situácii, žánru a téme, s prehľadnou
kompozíciou a dodržiavaním jazykovej normy
- Používanie jazykových, mimojazykových a intonačných štylistických prostriedkov
(artikulácia, tempo, intenzita hlasu, dôraz, intonácia, pauza) v ústnom prejave na danú tému, pri
čítaní, v prednese a prednáške.
B) POZNATKY
1. Slovenský jazyk
1.1. Poznatky o jazyku
TÉMY
Komunikácia

Pravopis

STUPNE SKÚŠOK
Stredný stupeň
Vyšší stupeň
- Úloha intonačných
- Poznanie snáh verbálnej a
štylistických
nonverbálnej komunikácie
prostriedkov (dôraz, intenzita
prostredníctvom reklamy a
hlasu, intonácia, výška hlasu,
internetových stránok.
pauza, tempo) a mimojazykových
kinetických prostriedkov
- Poznanie manipulačných snáh a
(pohľady očí, mimika, gestika,
ich chybných interpretácií v
plastika, vzdialenosť) v
každodennej komunikácii a vo
komunikácii.
verejnom komunikačnom styku.
-Interpersonálne a mediálne
komunikačné situácie.
- Pravopis mäkkých a tvrdých
slabík.
- Písanie citátov.
- Rozdiel v písaní spoluhlások l-ľ.
- Uplatňovanie rytmického
zákona a výnimiek z rytmického
krátenia v pravopise.
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- Pravopis slabikotvorných
spoluhlások l-ĺ,
r-ŕ.
- Písanie i-y, í-ý v slovenských a
cudzích slovách.
- Písanie veľkých písmen.
Pravopis vlastných mien.
- Rozdeľovanie slov.
- Pravopis základných a radových
čísloviek.
- Pravopis prísloviek.

Hláskoslovie

Morfológia

- Písanie interpunkčných
znamienok v jednoduchých a
zložených vetách.
- Poznávanie hláskoslovného
systému slovenského jazyka:
samohlásky, dvojhlásky,
spoluhlásky.
- Spodovanie. Spodobovanie pri
stretnutí spoluhlások.
-Zákonitosti spájania hlások,
súvislosti medzi pravopisom a
výslovnosťou: mäkké a tvrdé
slabiky, krátke a dlhé slabiky,
slabikotvorné spoluhlásky l-ĺ a rŕ.
- Kritériá delenia slovných
druhov,
plnovýznamové slová,
neplnovýznamové slová, ohybné
slová, neohybné slová.
- Ohybné slovné druhy (podstatné
mená, prídavné mená, číslovky,
zámená a slovesá), ich gramatické
kategórie, delenie.

- Charakteristické črty tvorenia a
výslovnosti hlások.

- Zaradenie jednotlivých slov
do viacerých slovných druhov.
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- Stupňovanie prídavných mien.

Skladba

- Neohybné slovné druhy
(príslovky, predložky, spojky,
častice a citoslovcia), delenie.
-Stupňovanie prísloviek.
- Úloha a funkcia hlavných
- Pozorovanie, spoznávanie a
vetných
tvorenie vetných skladov.
členov, ich druhy, syntaktické
vzťahy, väzby. Úloha a funkcia
vedľajších vetných členov, ich
- Grafické znázornenie súvetí.
druhy, syntaktické vzťahy, väzby.
- Druhy skladov: prisudzovací,
priraďovací, určovací.

- Druhy zložených súvetí.

-Jazyková funkcia viet,
gramatická stavba viet, druhy
viet. Druhy zložených viet. Druhy
priraďovacích súvetí (zlučovacie,
stupňovacie, odporovacie,
vylučovacie, dôsledkové a
príčinné súvetie) a podraďovacích
súvetí (podmetová, prísudková,
vetnozákladová, predmetová,
príslovková a prívlastková);
spojky.
Lexikológia, tvorenie slov - Spisovný jazyk a jeho funkcia. - Menej frekventované spôsoby
tvorenia slov: skracovanie.
- Slovenské nárečia, slovenské
nárečia v Maďarsku.
- Spôsoby tvorenia slov:
odvodzovanie (pomocou
predpony a prípony), skladanie.
- Vymedzenie pojmov slovná
zásoba a jadro slovnej zásoby.
Členenie slovnej zásoby:
- spisovné a nespisovné slová
(slangové, nárečové a žargónové
slová);
- podľa významu
(plnovýznamové a
neplnovýznamové slová,
jednovýznamové a
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viacvýznamové slová, synonymá,
homonymá, antonymá,
viacslovné pomenovania);
- podľa citového zafarbenia:
neutrálne slová, citovo zafarbené
slová (eufemizmy, disfemizmy,
zjemňujúce slová, zhoršujúce,
hanlivé slová);
- podľa pôvodu (slovenskédomáce a cudzie
slová);
- podľa príslušnosti k štýlovej
vrstve: neutrálne a štylisticky
príznakové slová (hovorové,
básnické a odborné slová);
- podľa historického hľadiska
(neologizmy, archaizmy;
historizmy).
- Pôvod slovenského jazyka
- Miesto slovenského jazyka
(indoeurópska jazyková rodina,
medzi jazykmi: delenie
slovanské jazyky), jeho miesto
indoeurópskych jazykov.
medzi jazykmi: delenie
slovanských jazykov.
Staroslovienčina.
- Obdobia vývoja slovenčiny:
staroslovienske obdobie, feudálne - Poznanie jazykovedných
obdobie od 10. do 14. storočia,
časopisov a jazykovedných kníh
obdobie 15.-18. storočia, obdobie (1-2 úryvky 1-2 štúdií).
Antona Bernoláka, obdobie
Ľudovíta Štúra.

Základné štylistické
poznatky

-Poznanie inštitúcií (Jazykovedný
ústav Ľudovíta Štúra SAV) a
používanie slovníkov (Slovník
slovenského jazyka, Pravidlá
slovenského pravopisu,
Synonymický slovník).
- Poznanie pojmov štýl a
- Funkcia a používanie metafor v
jazykový štýl.
každodenných, publicistických a
náučných prejavoch.
-Funkčné jazykové štýly:
- dorozumievacie štýly:
hovorový štýl;
- štýly verejného styku:

- Používanie zvukových,
lexikálnych, morfologických a
syntaktických výrazových
prostriedkov v súlade s
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administratívny štýl, rečnícky
štýl; publicistický štýl, náučný
štýl;
- umelecký štýl.

Textológia

- Charakteristické znaky
najfrekventovanejších štýlov.
-Vymedzenie pojmu text.

komunikačnou situáciou a
komunikačným cieľom.

- Pragmaticý, významový a
gramatický aspekt textu.

- Kompozícia textu: vzťah medzi
textom a vetou, časti textu.
- Kompozícia rozpravy.
- Zjednocovanie textových
jednotiek, textúra.
- Zostavovanie textu na základe
jeho ústneho alebo písomného
charakteru.
- Poznanie typických vlastností
slohových postupov (informačný,
rozprávací, opisný, výkladový),
pozorovanie a pomenovanie
rozdielnych a rovnakých
vlastností.
- Najfrekventovanejšie žánre
funkčných jazykových štýlov hovorového, administratívneho,
rečníckeho, publicistického,
náučného a umeleckého.
- Porozumenie témy v
každodenných, náučnych a
literárnych textoch.
- Vhodné a výstižné vyjadrovanie
sa pri tvorení rozličných textov v
písomnej forme (napr.
rozprávanie, opis, charakteristika,
výklad, referát, recenzia).
- Kompozícia eseje.
- Schopnosť tvorenia súkromných
a administratívnych textov (napr.
súkromný list, úradný list,
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životopis, žiadosť, motivačný
list).
- Čitateľný, estetický a efektívny
spôsob písania.
-Transformácia textov podľa uhla
pohľadu a komunikatívneho
cieľa: zhustenie a roršírenie textu
podľa určitých hľadísk.
-Samostatné zbieranie údajov v
knižniciach z rôznych zdrojov,
dodržiavanie etických aspektov
pri využívaní informácií.

Rétorika

-Zostavenie zoznamu
bibliografických odkazov, presné
uvedenie prameňov.
- Žánre rečníckeho štýlu
(politická reč, súdna reč,
prednáška, referát, slávnostný
prejav, privítací prejav, diskusný
príspevok).
- Vlastnosti a úlohy rečníka.
Prostriedky efektívneho prednesu.
Požiadavky zoštylizovania reči.
Kompozícia referátu a odpovede
na skúške.
Formy znázornenia prednášky:
predstavenie, prezentácia atď.
- Kultivovaná diskusia,
vyjadrenie vlastného názoru.
- Zostavenie argumentu. Logika a
technika argumentácie;
usporiadanie argumentov.
Argumentačné chyby. Metódy
poprenia.

1.2. Pojmy
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Pojmy vyššieho stupňa sú označené kurzívou.
Komunikácia

Pravopis
Hláskoslovie
Morfológia
Lexikológia, tvorenie slov

Skladba
Dejiny jazyka/Dejiny spisovného jazyka

Porozumenie textu
Základné štylistické poznatky

intonačný štylistický prostriedok, dôraz,
intonácia,
výška hlasu, pauza, tempo, mimojazykový
kinetický prostriedok, pohľad očí, mimika,
gestika, plastika, vzdialenosť, manipulácia
pravopisná norma, písaný jazyk, jazyková
norma, citát, doslovný citát, uvádzacia veta,
prerušená uvádzacia veta, citovanie obsahu
rytmický zákon, slabikotvorná spoluhláska,
spodobovanie
plnovýznamové slová, neplnovýznamové slová,
ohybné slová, neohybné slová, gramatická
kategória
koreň, predpona, prípona, skracovanie, slovná
zásoba, jadro slovnej zásoby, spisovné slová,
slangové slová, nárečové slová, žargónové
slová, plnovýznamové slová, neplnovýznamové
slová, jednovýznamové slová, viacvýznamové
slová, synonymá, homonymá, antonymá,
viacslovné pomenovania, citovo zafarbené
slová, neutrálne slová, eufemizmy, disfemizmy,
zjemňujúce slová, zhoršujúce slová, hanlivé
slová, cudzie slová, štylisticky bezpríznakové
slová, štylisticky príznakové slová, hovorové
slová, básnické slová, odborné slová,
neologizmy, archaizmy, historizmy
sklady, súvetie, priraďovacie súvetie,
podraďovacie súvetie, zložené súvetie
jazyková rodina, indoeurópska jazyková rodina,
slovanské jazyky, príbuzné jazyky,
staroslovienčina slovanské písmo, hlaholika,
cyrilika, starosloviensky jazyk/ staroslovienčina,
cirkevnoslovanský jazyk, latinský jazyk,
bernoláčtina, štúrovčina
štýl, jazykový štýl, zvukový, lexikálny,
morfologický a syntaktický výrazový
prostriedok, subjektívny činiteľ, objektívny
činiteľ, akustická vlastnosť hlások, expresivita,
eufemizmy, pejoratíva, vulgarizmy, archaizmy,
poetizmy, biblizmy, frazeologizmy, trópy,
figúry, nezvyčajný slovosled, modalita,
nedokončená veta, eliptická veta, jednočlenná a
dvojčlenná veta, funkčný jazykový štýl,
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dorozumievací štýl, hovorový štýl, štýl
verejného styku: administratívny štýl, rečnícky
štýl, publicistický štýl, náučný štýl, umelecký
štýl
vonkajšia kompozícia textu, veta, úvod,
kapitola, vnútorná kompozícia textu, kohézia
textu (textúra, kľúčové slovo, nadpis),
informačný, rozprávací, opisný, výkladový
slohový postup, žánre funkčných jazykových
štýlov (hovorový štýl, administratívny štýl,
rečnícky
štýl, publicistický štýl, náučný štýl, umelecký
štýl), Súkromné a administratívne texty
(súkromný list, úradný list, životopis, žiadosť,
motivačný list), výklad, referát, recenzia,
zoznam bibliografických odkazov, uvedenie
prameňov, tvorenie textu, zoštylizovanie textu,
rozprava, esej
rétorika, rečník, rečnícky prejav, rečnícky
žáner, diskusia/polemika, argument, poprenie,
rečnícka otázka, rečnícka odpoveď, rečnícky
dialóg, oslovenie vzdialenej osoby, zvolanie,
frazeologická jednotka, citát, príslovie,
porekadlo, opakovanie

Textológia

Rétorika

2. Slovenská literatúra
2.1. Autori, diela
TÉMY
Staroslovienska literatúra

STUPNE

STREDNÝ STUPEŇ
VYŠŠÍ STUPEŇ
Život a dielo vierozvestcov.
Staroslovienska literatúra - jej
Konštantína (Cyrila) a Metoda. historické a náboženské
Činnosť ich žiakov.
pozadie.
Konštantín (Cyril): Proglas.
Motívy, forma a kompozícia
hymny.

Baroková literatúra

Gorazd: Panónske legendy Život Konštantína a Metoda
(úryvky), obsah, forma a
kompozícia legiend.
Baroková literatúra geografická literatúra.

Obdobie baroka - politické,
spoločenské a náboženské
príčiny vzniku baroka, rozvoj
prírodných vied.
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Portrét a životné dielo Mateja
Bela, úryvky z diela Notitia
Hungariae novae.
Charakteristické žánre a
Obdobie osvietenstva a
umelecké štýly osvietenstva:
národného obrodenia, jeho
klasicizmus, sentimentalizmus. spoločenské a kultúrne zmeny.
Portrét Jozefa Ignáca Bajzu,
žánrová, formálna a štylistická
rôznorodosť jeho životného
diela.

Romantická literatúra

Portrét Jána Kollára. Žánrová,
formálna a štylistická
rôznorodosť jeho životného
diela na základe lyrického diela
Slávy dcéra-PředzpÍv (úryvky).
Portrét Jána Hollého;
charakteristické žánre, témy,
životné pocity v jeho poézii.
Analýza eposu Svätopluk
(úryvky).
Program ľudovosti a národnej
angažovanosti, kodifácia
slovenského jazyka, literárne
žánre a prozódia romantickej
literatúry.
Portrét Ľudovíta Štúra, jeho
angažovanosť vo verojnom
živote, jeho kodifikačná
činnosť; analýza diela Nárečja
slovenskuo alebo potreba
písaňja v tomto nárečí
(úryvky).
Portrét Janka Kráľa.
charakteristické žánre, témy,
životné pocity v poézii básnika.
Analýza diel Moja pieseň,
Orol, Orol vták, Krajinská
pieseň, Jarná pieseň, Návrat,
Kvet, Zakliata panna vo Váhu a
divný Janko.

Kodifikátorská činnosť Antona
Bernoláka.
-Analýza rozpravy Jána
Kollára: O literární vzájemnosti
mezi kmeny a nářečími
slávskymi (úryvky).
Etické, estetické a filozofické
súvislosti diel.

Spoločenský a literárny život v
prvej polovici 19. storočia.
Kodifácia slovenského jazyka.
Analýza diela Jána Bottu Smrť
Jánošíkova (úryvky).
Etické, estetické a filozofické
súvislosti diel.
Motivické, tematické a poetické
podobnosti v slovenskej a
maďarskej literature.
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Portrét Andreja Sládkoviča.
charakteristické žánre, témy,
životné pocity v poézii básnika.
Analýza diel Marína (úryvky) a
Detvan (úryvky).
Portrét Jána Bottu.
Charakteristické žánre, témy,
životné pocity v poézii básnika.
Analýza diel Žltá ľalija,
Margita a Besná.

Začiatky realizmu (18701918)
- Pavol Ország-Hviezdoslav

Obdobie slovenskej
relaistickej literatúry prozaické diela Martina
Kukučína, Jozefa GregoraTajovského, Janka
Jesenského a Boženy
Slančíkovej Timravy

Portrét Sama Chalupku.
Charakteristické žánre, témy,
životné pocity v poézii básnika.
Analýza diela Mor ho!
Charakteristické znaky
realizmu: zobrazenie
konkrétneho spoločenského
prostredia, spisovateľ ako
kronikár doby, kritické
zobrazenie spoločnosti.

Ciele a problémy národného
hnutia, inštitúcie a fóra.
Etické, estetické a filozofické
súvislosti diel.

Portrét Pavla OrszághaHviezdoslava, život autora,
žánrová, formálna a štylistická
rôznorodosť jeho životného
diela na základe: Mňa kedys’
zvádzal svet, Priadka, K ľudu, k
ľudu, ň práci všetka česť,
Krvavé sonety (úryvky),
Hájnikova žena (úryvky), List
Albertovi Pražákovi (úryvky).
Filozofický základ a štýl
Etické, estetické a filozofické
relaizmu.
súvislosti diel.
Žánre realistickej prózy: román,
poviedka, novela.
Príznačné znaky tvorby Martina
Kukučína; témy, motívy a žánre
v životnom diele; všestranná
interpretácia diel: Rysavá
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jalovica, Keď báčik z
Chochoľova umrie, Dom v
stráni (úryvky).
Portrét Jozefa GregoraTajovského; rôznorodosť jeho
tvorby; témy, motívy a žánre v
životnom diele na základe: Do
konca, Mamka Pôstková, Na
chlieb, Horký chlieb, Maco
Mlieč.
Príznačné znaky tvorby Janka
Jesenského; témy, motívy a
žánre v životnom diele na
základe: Slnečný kúpeľ, Doktor,
Pani Rafiková, Demokrati
(úryvky).

Realistická dráma - Jozef
Gregor Tajovský: Statkyzmätky

Interpretácia diel Boženy
Slančíkovej Timravy:
Ťapákovci, Hrdinovia (úryvky),
Skon Paľa Ročku (úryvky).
Analýza realistickej drámy na
základe diela Jozefa Gregora
Tajovského Statkyzmätky (úryvky). Tematiké
znaky (sociálna tematika,
hospodárskomajetkové záujmy),
kompozícia, štýl.

Predstavenie dramaturgických
znakov realistickej drámy na
základe diela Jozefa Gregora
Tajovského Statky-zmätky.
Divadlo a dráma (napr.
porovnávanie divadelných
predstavení).

Etické, estetické a filozofické
Slovenská moderna - lyrická
Historické a estetické
súvislosti diel.
tvorba Ivana Krasku
predpoklady vzniku slovenskej
moderny.
Portrét Ivana Krasku,
štylistická rôznorodosť (napr.
impresionizmus, symbolizmus)
a motívy (samota, smútok,
láska k matke, príroda, národ,
ars poetica) v dielach Vesper
Dominicae, Topole, Zmráka sa,
Otcova rola, Baníci, Otrok,
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Kritikovi.
Básnický portrét Jána Smreka.

Politická a spoločenská situácia
v 20. rokoch.

Literárne smery v jeho
básnickej tvorbe: symbolizmus,
dekadencia, vitalizmus,
Etické, estetické a filozofické
poetizmus.
súvislosti diel.
Básnický program, životné
pocity (radosť zo života,
optimizmus, dynamizmus),
motívy (báseň je viac ako
chlieb, sila slova, osudovosť,
očarenie, veriť vo svet, svet ako
rovnocenný partner),
spoznávanie a interpretácia
básnických obrazov na základe
diel Neslýchané a Triumf.
Básnický portrét Emila
Boleslava Lukáča.
Literárne smery v jeho
básnickej tvorbe:
neosymbolizmus, parnasizmus.

Slovenská literatúra medzi
1918 a 1945 - prozaická
tvorba Jozefa CígeraHronského a Mila Urbana

Životné pocity (neistota,
nepokoj, istota), motívy
(spoločenské problémy, krutosť
fašizmu, protiklad dedinamesto, morálka mesta),
spoznávanie a interpretácia
básnických obrazov na základe
diel Goethehof a Taedium
urbis.
Príznačné znaky tvorby Jozefa
Cígera-Hronského; témy,
motívy a žánrové varianty v
jeho životnom diele; špecifické
znaky Hronského prozaických
textov.
Všestranná interpretácia diela
Jozef Mak, napr. žánrový

Rozprávačská technika,
autorská koncepcia textu,
slohové postupy diel.
Etické, estetické a filozofické
súvislosti diel.
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variant, kompozícia,
charakteristika postáv,
rozprávačská technika, autorská
koncepcia textu, slohové
postupy, expresívnosť;
problematika drobného
človeka, štýl; vplyv
expresionizmu, lyrizovanej
prózy, existencionalizmu na
dielo.
Príznačné znaky tvorby Mila
Urbana, témy, motívy a
žánrové varianty v jeho
životnom diele;
špecifické znaky Urbanových
prozaických textov.

Lyrizovaná próza - Margita
Figuli, František Švantner

Všestranná interpretácia
románu Živý bič (úryvky),
napr. vplyv biologizmu a
avantgardy; žánrový variant;
kompozícia, charakteristika
postáv, expresívnosť, motívy;
problematika, štýl.
Lyrizovaná próza - estetické
Etické, estetické a filozofické
princípy, archetypy.
súvislosti diel.
Príznačné znaky tvorby
Margity Figuli; témy, motívy a
žánrové varianty v životnom
diele; špecifické znaky
prozaických textov Figuli.
Všestranná interpretácia novely
Tri gaštanové kone, napr.
žánrový variant, kompozícia,
charakteristika postáv, autorská
koncepcia textu, slohové
postupy, expresívnosť;
problematika (láska-majetok,
nekontrolovateľné historické
sily - kresťanská etika, prírodné
právo), štýl.
Príznačné znaky tvorby
Františka Švantnera; témy,
motívy a žánrové varianty v
jeho životnom diele; špecifické
znaky Švantnerových
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prozaických textov.
Všestranná interpretácia novely
Malka, napr. žánrový variant,
kompozícia, charakteristika
postáv, rozprávačská technika,
autorská koncepcia textu,
slohové postupy, expresívnosť;
problematika (láska-vášeň,
osudovosť), štýl.
Portrét Milana Rúfusa;
Etické, estetické a filozofické
charakteristické témy, motívy a súvislosti diel.
životné pocity v životnom
diele; Interpretácia diel:
Murári,
Zvony detstva, Iba mlčať.
Portrét Miroslava Válka;
charakteristické témy, motívy a
životné pocity v životnom
diele; Interpretácia diel:
Zabíjanie králikov, Zima, Nite,
Dejiny trávy.
Groteskné videnie, kritika
Historické a spoločenské
spoločnosti v románe Dominika pozadie.
Tatarku Démon súhlasu
(úryvky).
Etické, estetické a filozofické
Všestranná interpretácia
súvislosti diel.
románu Petra Jaroša Tisícročná
včela (úryvky).
Všestranná interpretácia
románu Ladislava Balleka
Pomocník (úryvky).

Poznávanie pojmov súvisiace s
jednotlivými dielami.
Dramaturgické znaky diela
Slovenská dráma 20. storočia Slovenská dráma a divadlo
medzi dvoma svetovými
Ivana Stodolu Jožko Púčik a
- Ivan Stodola
vojnami.
jeho kariéra (úryvky).
Interpretácia diela Ivana
Stodolu Jožko Púčik a jeho
kariéra (úryvky). Tematické
(drobný úradníček, falošný-

Etické, estetické a filozofické
súvislosti diel.
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dobrý čin), podvodníctvo,
namyslenosť) a dramaturgické
znaky, štýl, expresívnosť textu.
Inštitúcie, médiá, zborníky
Analýza jedného ďalšieho
Slovenská literatúra v
národnostnej literatúry
diela Pavla Samuela, Juraja
Maďarsku - Pavel Samuel,
Juraj Dolnozemský, Gregor Slovákov v Maďarsku vydané Dolnozemského, Gregora
Papučka, Alexandra Kormoša a
Papuček, Alexander Kormoš, po roku 1945.
Imricha Fuhla.
Imrich Fuhl
Príznačné znaky, témy
(národnostný osud, ars poetica,
jazyk ako prostriedok identity),
motívy (prastará pieseň, málo
odvahy, pozerať do budúcna,
boľavé
slová, jeseň, poézia je všetko,
bilingvizmus, polyfónia)
žánrové varianty v životnom
diele Pavla Samuela, Juraja
Dolnozemského, Gregora
Papučka, Alexandra Kormoša a
Imricha Fuhla. Špecifické
znaky ich poetického umenia.
Pozná minimálne: Pavel
Samuel: Prastará pieseň, Juraj
Dolnozemský: V rákosí, Gregor
Papuček: Siroty, Jeseň,
Alexander Kormoš: Polyfónia,
Nové leto, Imrich Fuhl: Poézia,
Čiernobiela mozaika.
Kultúrne, literárne tradície
regiónu a osady.
2.2. Stupne interpretácie, prístup
TÉMY
Témy, motívy

Žánre, poetika

STUPNE

STREDNÝ STUPEŇ
VYŠŠÝ STUPEŇ
Poznanie a interpretovanie
Poznanie motivických
motívov a tém prečítaných diel. súvislostí diel (podobností,
paralel, jednoznačných
odkazov), určenie ich úlohy,
Porovnávanie literárnych diel
významu.
na základe myšlienkových,
tematických a motivických
podobností, rozdielov.
Poznanie literárnych druhov a Porovnávanie diel rovnakého
žánrov.
žánru z rôzných období,
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Poznanie základných druhov
veršov.
Uplatnenie pojmov poetiky pri
interpretácii diel.
Porovnávanie diel rovnakého
žánru.

Obdobia, umelecké štýly

Zmena štýlu a svetonáhľadu v
jednotlivých obdobiach.

porovnávanie diel z poetického
hľadiska a z hľadiska
historického vývoja.
Zmena poetických vlastností
jednotlivých žánrov v kratšom
alebo dlhšom historickom
období (napr. román, dráma).
Rozprávačská technika,
autorská koncepcia textu,
slohové postupy diel.
Dramaturgické znaky.
Etické, estetické a filozofické
súvislosti diel.
Hlavné znaky najdôležitejších
období dejín literatúry/ kultúry.

2.3. Všeobecné témy
Texty na písomnej a ústnej skúške, ako aj komunikácia, ktorá je s nimi spojená, vychádzajú z
nasledovných tematických okruhov:
- Spoločenské trendy-charakteristické znaky doby, platenie daní, rodinná politika,
Módne trendy-atraktívne možnosti zábavy, trendy v obliekaní, trendy účesov, trendy v
zariadení bytu.
- Závislosti - drogová závislosť, závislosť na alkohole, nikotínová závislosť, lieková závislosť,
závislosť od počítača a internetu, závislosť na hrách.
- Extrémne športy - zimné, vodné športy, športová cyklistika, skejtbort, motorové športy,
bojové umenie, skokové športy.
- Obyčaje posilňujúce identitu -pestovanie tradícií, ľudové tradície a náboženské korene v
kalendárnych obyčajoch, poznatky o miestnej histórii, význam maďarských štátnych sviakov,
sviatkov materskej krajiny a národnosti.
- Škola, výchova a vzdelávanie - školský systém Maďarska, maturitná skúška, prijímacie
skúšky, vysoké školy, univerzity, vysokoškolské/univerzitné štúdiá v zahraničí (na Slovensku).
- Slovensko - geografické položenie, hospodárstvo, turizmus, prírodné a kultúrne dedičstvo
Slovenska.
- Ochrana životného prostredia - globálne otepľovanie, odpadové hospodárstvo, znečisťovanie
životného prostredia, ochrana prírody, trvalo udržateľný vývoj, udržateľná spotreba,
uprednostňovanie obnoviteľných zdrojov energie, efektívna energia.
- Väčšinový národ, národnosť - ochrana národnostných menšín, menšinové práva, kolektívne
práva menšín, materská krajina.
- Podoby jazyka - podoby kodifikovaného jazyka, miestne podoby jazyka, spoločenské podoby
jazyka.
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- Zodpovednosť - zodpovednosť rodičov za výchovu detí, zodpovednosť za starostlivosť o
starých ľudí, zodpovednosť za vykonávanie práce, hranice zodpovednosti, únik pred
zodpovednosťou.
- Zjednotenie európskeho priestoru - globalizácia, cezhraničná spolupráca, regionálna
súdržnosť, negatívny vplyv na životné prostredie, odcudzenie, poruchy identity.
- Celoživotné vzdelávanie - dialóg medzi kultúrami, rovnoprávnosť pohlaví, posilnenie
podnikateľskej ambície, učenie jazykov, jazyková rôznorodosť, tolerancia a úcta k iným národom
a kultúram, výmena správnych postupov.
- Vysoké školstvo, štúdium v zahraničí - maturitná skúška, prihlásenie sa na vysokoškolské
štúdium, štúdium jazykov, štipendium, letná univerzita v zahraničí, získanie diplomu v zahraničí.
- Vplyv médií na spoločnosť - mediálne texty ako kultúrni predstavitelia spoločnosti, falošný
obraz skutočnosti, bezbrannosť človeka.
- Zastúpenie menšín - národnostné samosprávy, celoštátne samosprávy, poslanec, zastupiteľský
orgán.
2.4. Pojmy
Pojmy vyššieho stupňa sú označené kurzívou.
staroslovienska literatúra, slovanské písmo, misia, hlaholské písmo, cyrilské písmo,
Evanjelium, liturgia, liturgický jazyk, legenda, apologický ráz, dramatický dialóg, biblický citát,
číselný symbol, ozdobný prívlastok, hymna
barok, geografická literatúra, historický prameň
osvietenstvo, národné obrodenie, jozefinizmus, generálny seminár, kodifikovanie jazyka,
Slovenské učené tovarišstvo, umelecký štýl, klasicizmus, sentimentalizmus, epigram, elégia,
sonet, hrdinský a národný epos, kompozícia eposu, rozprava, časomerný prozodický systém,
národné cítenie, kult materinského jazyka, slovanská vzájomnosť, túžba po slobode
romantizmus, ľudovosť, národná angažovanosť, Katedra reči a literatúry česko-slovenskej,
Spoločnosť česko-slovenská, spolok Tatrín, Štúrova škola, kodifikovanie jazyka, kultúrna a
kultúrno- organizačná činnosť, balada, lyrickoepická skladba, epická báseň, sylabický prozodický
systém, romantická vyvolenosť, netypické správanie sa, romantická vzbura, romantický
protiklad, idylická ľudovosť, hrdinstvo
Memorandum slovenského národa, národnostný zákon, stará škola, nová škola,
austroslavizmus, čechoslovakizmus, Živena, spisovateľ ako kronikár doby, kritické zobrazenie,
národné cítenie, dynamický dialóg, sonet, lyricko-epická skladba, kontrast, konflikt, jambický
verš
pozitivizmus, objektivizmus, objektívne pozorovanie, typizácia, determinizmus, komická
situácia, ľudový humor, zveličovanie, konfrontácia, kontrast, patriarchálny spôsob života,
spoločenský model, morálne správanie, tolstojizmus, sentimentalizmus, anekdotický príbeh,
irónia, ironický a satirický spôsob zobrazovania, emancipácia žien, protekcionalizmus, cynická
životná filozofia, memoárová próza, národnostná otázka, konflikt, realisticko-naturalictické
videnie, hurávlastenectvo, sebaobetavosť
sociálny problém, hospodársko-majetkový záujem, maskovaná starostlivosť, klasická
kompozícia, rámec, dramaticky zhustený dialóg
moderna, impresionizmus, symbolizmus, samota, motív, ars poetica
symbolizmus, dekadencia, vitalizmus, poetizmus, radosť zo života, optimizmus, dynamizmus,
neosymbolizmus, parnasizmus
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rétorickosť, obraznosť, topos, mýtický svet, náboženský symbol, mozaiková kompozícia,
baladický ráz, psychologické zobrazovanie, biologizmus, avantgarda, vzbura, patriarchálne
vzťahy, sociálny problém, pomsta, odplata za previnenie
lyrizovaná próza, archetyp, lyrický pátos, etická čistota, kresťanská etika, prírodné právo,
skúška, prírodný symbol, biblizmus, baladický ráz, zbojnícka tematika, láska-vášeň, osudovosť,
tajuplnosť, zamlčaná motivácia
motív, symbol, rodná zem ako pamiatka, motív otca, svet detstva, Obetovanie Pána, sakrálny,
kresťanská symbolika, lyrické ja, filozofická myšlienka, motív mlčania, reflexia, kríza, dráma,
komplikované medziľudské vzťahy, spontánny jazyk
kritika spoločnosti, grotesk, humor, irónia, čierny humor, rodinný román, stereotypnosť,
patriarchálny slovenský vidiek, poslanie, surrealistická technika rozprávania, odvolávanie sa na
techniku rozprávania lyrizovanej prózy
satira
zborník, národnostný osud, ars poetica, bilingvizmus, polyfónia
literatúra faktu, fiktívna literatúra, literárna komunikácia, literárna tradícia, umelecký zážitok,
časová a priestorová otvorenosť, komunikačný systém, literárny kánon, literárny vkus, hodnotový
systém, trópy, figúry, prozódia, sylabický, časomerný, sylabotonický prozodický systém,
staroslovienčina, latinčina, bibličtina, bernoláčtina, štúrovčina
viazaný verš, voľný verš, óda, elégia, epigram, maloepický žáner, veľkoepický žáner, legenda,
epos, lyrickoepická skladba, tragickosť, komickosť, situačná komika, charakterová komika
spoločenský trend, charakteristické znaky doby, platenie daní, rodinná politika, politika
vzdelávania, módny trend, závislosť, extrémne športy, pestovanie tradícií, poznatky o miestnej
histórii, školský systém, prijímacia skúška, prírodné a kultúrne dedičstvo, globálne otepľovanie,
odpadové hospodárstvo, znečisťovanie životného prostredia, ochrana prírody, trvalo udržateľný
vývoj, udržateľná spotreba, obnoviteľné zdroje energie, efektívna energia, ochrana
národnostných menšín, menšinové práva, kolektívne práva menšín, materská krajina, podoby
jazyka, podoby kodifikovaného jazyka, miestne podoby jazyka, spoločenské podoby jazyka.
zodpovednosť, hranice zodpovednosti, únik pred zodpovednosťou, európsky priestor,
globalizácia, cezhraničná spolupráca, regionálna súdržnosť, negatívny vplyv na životné
prostredie, odcudzenie, poruchy identity, celoživotné vzdelávanie, dialóg medzi kultúrami,
rovnosprávnosť, podnikateľská ambícia, jazyková rôznorodosť, tolerancia, úcta, vysoké školstvo,
štúdium v zahraničí, dvojstupňová maturitná skúška, štúdium jazykov, štipendium, letná
univerzita v zahraničí, zísakie diplomu v zahraničí, médiá, manipulácia, falošný obraz,
bezbrannosť človeka, zastúpenie menšín, národnostná samospráva.
II. OPIS SKÚŠKY
Časti skúšky
Stredný stupeň
Písomná skúška
Ústna skúška
240 minút
15 minút
100 bodov
50 bodov

Vyšší stupeň
Písomná skúška
Ústna skúška
240 minút
20 minút
100 bodov
50 bodov

Povolené pomôcky
Stredný stupeň

Vyšší stupeň
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Písomná skúška
Ústna skúška
ŽIADNE
ŽIADNE

Písomná skúška
Ústna skúška
ŽIADNE
ŽIADNE

K druhej úlohe
tlačený
pravopisný
slovník,
jednojazyčný
a/alebo
dvojjazyčný
slovník (aspoň
jeden exemplár na
10 študentov)

K druhej úlohe
tlačený
pravopisný
slovník,
jednojazyčný
a/alebo
dvojjazyčný
slovník (aspoň
jeden exemplár na
10 študentov)

Antológia
literatúry,
zbierka alebo iný
tlačený text.

Antológia
literatúry,
zbierka alebo iný
tlačený text

Uverejnené materiály

Materiál

Kedy?

Stredný stupeň
Písomná skúška
Ústna skúška
ŽIADNE
názvy
maturitných
tematických
okruhov a
maturitných tém
ŽIADNE
podľa právnych
predpisov

Vyšší stupeň
Písomná skúška
Ústna skúška
ŽIADNE
názvy
maturitných
tematických
okruhov a
maturitných tém
ŽIADNE
podľa právnych
predpisov

SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA
Písomná skúška
240 minút
90 minút
150 minút
Úlohy
I.úloha
II. úloha
Porozumenie textu a Písomná interpretácia
argumentácia alebo
literárneho diela:
tvorenie pragmatického
výklad alebo
textu
porovnávací výklad
50 bodov
40 bodov
Pravopis: 8 bodov
Písma: 2 body
100 bodov

Ústna skúška
15 minút
Výklad úlohy
Výklad jednej
Výklad jednej
maturitnej témy zo
maturitnej témy z
slovenského
literatúry
jazyka
10 bodov
25 bodov
Kvalita jazyka pri výklade: 15 bodov
50 bodov

Písomná skúška
Všeobecné pravidlá
Na písomnej skúške maturant rieši ústredne stanovené a vydané úlohy.
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Najprv vypracuje I. úlohu, na riešenie má 90 minút. I. úloha obsahuje porozumenie textu,
plánované na 60 minút a tvorenie textu, ktoré je plánované na 30 minút. Po 90 minútach dozorom
poverený učiteľ pozbiera práce.
Potom nasleduje rozdávanie a riešenie II. úlohy. Na jej riešenie je k dispozícii 150 minút. Pri
riešení tejto úlohy sa dá používať pravopisný slovník, respektíve jednojazyčný a/alebo
dvojjazyčný tlačený slovník.
Formálna stránka písomných úloh
Prvá časť písomnej skúšky pozostáva z porozumenia textu s daným žánrom viažúceho sa
každodenného života, a z toho tvorenie pragmatického textu. Teda obsahuje úlohu spojenú s
porozumením textu a úlohu, ktorá je zameraná na tvorenie pragmatického textu, ktorá môže byť
argumentacia alebo útvar pragmatického textu. Maturant si zvolí z dvoch typov úloh tvorenia
textu.
Druhá časť písomnej skúšky je interpretácia dvoch literárnych diel, ktorá môže byť výklad
alebo porovnávací výklad podľa určitých kritérií. Maturant si zvolí jednu tému z dvoch
interpretačných úloh.
Keď maturant vyberá z označených úloh, vtedy musí označiť svoj výber.
Úlohu, ktorú maturant začal písať, ale nedokončil - lebo si vybral druhú - treba preškrtnúť ako
neplatnú.
Obsahová stránka písomných úloh
I. Porozumenie textu a argumentácia, alebo tvorenie pragmatického textu
Úloha spojená s porozumením textu
Text na porozumenie pozostáva z jedného alebo z dvoch so sebou súvisiacich textov s
rozsahom 700-1000 slov. Témy: populárno-vedecký text, publicistický spis alebo ich úryvky.
Otázky skúmajúce tematických, kompozičných, jazykových a komunikačných vlastností textu
môžu byť zamerané na:
- identifikáciu, analýzu: fakty, údaje, zistenia; argumenty, postoje v texte, postoj autora,
význam textu, viacvýznamovosť textu;
- vzťahy v rámci textu: medzi gramatickými, štylistickými vlastnosťami textu, medzi nadpisom
a textom, medzi významom celého textu a inými ďalšími jeho významami;
- vlastnosti textu z komunikatívneho, žánrového, pragmatického hľadiska: úloha odkazov,
vzťah medzi textom a vonkajšími informáciami;
- výstavba textu: logické súvislosti textu, dejové súvislosti, štruktúra textu, metóda skladania
častí textu, význam sprostredkovaný cez výstavbu textu;
- skrátenie textu (napr. osnova, výňatok, zhustenie podľa daného hľadiska).
Argumentácia alebo tvorenie pragmatického textu
Maturant z nasledujúcich dvoch výberov vytvorí jeden argumentačný, alebo pragmatický text.
Rozsah vypracovanej úlohy má 120-200 slov.
Úloha môže byť:
A.) Argumentácia: vyjadrenie stanoviska k otázke o verejnom živote, kultúre, životospráve s 35 argumentmi.
B.) Tvorenie pragmatického textu v danom útvare, na danú tému, prípadne s danými
komunikačnými faktormi. Útvarmi môžu byť: motivačný list, úradný list na rozličné témy (napr.
sťažnosť), žiadosť, diskusný príspevok, prehovor, úvodná reč diskusie, venovanie, gratulačný
prejav.
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Obidve úlohy môžu obsahovať stručný inšpiračný text, časti textu. Písomná úloha obsahuje
čiastkové body konkretných úloh za vhodné kritériá.
II. Písomná interpretácia literárneho textu
Maturant si zvolí z dvoch interptretačných úloh jednu tému. Rozsah zvolenej úlohy má 400800 slov. Voliteľné úlohy sú nasledovné:
A) Výklad jedného literárneho diela (alebo úryvku).
B) Porovnávací výklad dvoch diel alebo úryvkov podľa daných kritérií.
Východiskovým textom obidvoch úloh môže byť: lyrické, prozaické alebo dramatické literárne
dielo, resp. jeho časť (úryvok) v slovenskom jazyku. Diela sa dajú vybrať od slovenských
autorov v Maďarsku alebo od iných slovenských autorov žijúcich mimo Maďarska, z hociktorého
obdobia, hociktorého umeleckého smeru, žánru a hociktorej tematiky. Úloha neočakáva poznanie
autora. V prípade časti textu (úryvku) sa neočakáva poznanie celého diela.
Podstatným prvkom obidvoch úloh je spoznanie problémov literárneho textu a reflektovanie na
ne. Obidve úlohy obsahujú problém, jeho kritérium/kritériá (napr. tému, zážitok, problém,
situáciu; správanie a charakteristiku postáv, vzťahy medzi nimi; význam motívov, svetonáhľad,
hodnotový systém rôznych období), ktoré sú základom výkladu a porovnávania.
Aspoň jedna úloha sa viaže s kultúrou Slovákov v Maďarsku.
Hodnotenie písomnej skúšky
Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje body, ktoré možno udeliť za jednotlivé úlohy.
Príručka na opravu a hodnotenie vymenuje obsahové prvky riešenia heslovite, ako aj iné
možnosti riešenia. Hodnotenie výkonu maturanta neovlyvňuje, že osobný hodnotiaci systém
hodnotiaceho sa odlišuje od všeobecne uznaného posúdenia problému, otázky, javu daného textu;
ani to, že názor maturanta sa líši od všeobecného prístupu.
Opavujúci učiteľ v obidvoch úlohách označí pravopisné chyby podľa typov uvedených v
Príručke na opravu a hodnotenie. Pri záverečnom hodnotení hodnotí pravopis a písmo celej
písomnej práce.
I. Porozumenie textu a argumentácia, alebo tvorenie pragmatického textu
Oprava a hodnotenie úloh spojených s porozumením textu
Hodnotenie úloh spojených s porozumením textu sa uskutočňuje podľa Príručky na opravu a
hodnotenie. Za riešenie úloh možno udeliť maximálne 40 bodov. Príručka na opravu a
hodnotenie obsahuje možné riešenia a čiastkové body. Opravujúci učiteľ v písomnej práci uvedie
čiastkové body, ako aj celkový počet bodov.
Oprava a hodnotenie argumetnácie alebo tvorenia pragmatického textu
Hodnotenie tvorenia textu sa uskutočňuje podľa Príručky na opravu a hodnotenie. Za riešenie
úlohy je možné získať maximálne 10 bodov. Hodnotí sa iba jedna písomná práca, ktorá je o
jednej z dvoch voliteľných tém. Ak maturant vypracuje viac ako jednu tému a svoj výber
neoznačí jednoznačne (nepodčiarkne, ktorú tému si vybral alebo neprečiarkne neplatné riešenie),
opravujúci učiteľ je povinný hodnotiť z dvoch riešení prvé v poradí.
Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje čiastkové body za očakávané prvky daných úloh.
Opravujúci učiteľ označí uznané obsahové a formálne prvky pomocou sústavou znakov
nachádzajúcich sa v Príručke na opravu a hodnotie. Opravujúci učiteľ v písomnej práci uvedie
čiastkové body, ako aj celkový počet bodov.
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Body za porozumenie textu a argumnetáciu, alebo za tvorenie pragmatického textu (I. úloha):
Porozumenie textu a
argumentácia, alebo tvorenie
pragmatického textu

Porozumenie textu

40 bodov

Tvorenie textu

10 bodov

II. Oprava a hodnotenie písomnej interpretácie literárneho diela
Opravujúci učiteľ hodnotí výkon maturanta podľa kritérií hodnotenia uvedených v opise
skúšky a podľa Príručky na opravu a hodnotenie.
Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje možné obsahové prvky riešenia heslovite. Je možné
uznať aj iné dobré riešenia, neočakáva sa ani používanie presného jazyka uvedeného v Príručke
na opravu a hodnotenie. Opravujúci učiteľ označí uznané obsahové prvky pomocou sústavou
znakov nachádzajúcich sa v Príručke na opravu a hodnotie. Uznaným obsahovým prvkom môže
byť: hodnoverné a odôvodnené pozorovanie, úsudok a konštatovanie.
Ak maturant vypracuje viac ako jednu tému a svoj výber neoznačí jednoznačne (nepodčiarkne,
ktorú tému si vybral alebo neprečiarkne neplatné riešenie), opravujúci učiteľ je povinný hodnotiť
z dvoch riešení prvé v poradí. Opravujúci učiteľ označí kompozičné, štylistické, jazykové a
pravopisné chyby podľa spôsobu uvedeného v Príručke na opravu a hodnotenie.
Pri jednotlivých počtoch bodu rozhoduje pomer zhody s kritériami.
Hodnotiace kritériá a hodnotenie písomnej interpretácie literárneho diela
Obsah - porozumenie východiskového textu a úlohy, poznanie znalostných prvkov (vecná
znalosť, všeobecný rozhľad); súlad medzi prvkami práce, kritériami úlohy a východiskovým
textom; citlivosť na problémy, videnie podstaty, zostať pri téme, bohatstvo myšlienok, relevantné
príklady, vyjadrenie vlastného názoru.
Kompozícia - architektonika (výstavba) textu (následnosť deja, logika, zodpovedať útvaru);
tektonika textu (koherencia, proporcionalita, členenie, rozsah).
Kvalita jazyka (štýl, jazyková správnosť)- podľa registra jazyka slovnej zásoby, dodržiavanie
noriem spisovného jazyka.
Písomná interpretácia
literárneho diela

Kvalita obsahu
Kvalita jazyka

Kompozícia
Štýl
Jazyková správnosť

25 bodov
5 bodov
10 bodov

Hodnotenie pravopisu a písma
Pravopis - dodržiavanie pravopisných pravidiel; brať do ohľadu veľké chyby, malé chyby,
interpunkciu, podľa jednotných bodových zásad, ktoré sú uvedené v Príručke na opravu a
hodnotenie.
Písmo -prehľadnosť textu, čitateľnosť písmo, zohľadnenie hľadiska čitateľa, na základe
estetickej formy.
Celkový počet bodov za písomnú prácu
Porozumenie textu a
Porozumenie textu
argumentácia, alebo tvorenie
pragmatického textu
Tvorenie textu

40 bodov
10 bodov
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Kvalita obsahu
Kvalita jazyka

25 bodov
15 bodov
8 bodov
2 body

Ústna skúška
Zadanú úlohu vykladá maturant samostatne. Klásť otázky sa dá iba v tom prípade, ak maturant
vykladá nesprávne alebo sa zastavil. Na ústnej skúške rieši maturant jednu úlohu zo slovensého
jazyka a jednu z literatúry, ktoré boli sformulované k jazykovej a literárnej otázke.
Súbor otázok zo slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry tvorí 20
jazykových a 20 literárnych otázok. Otázky zo slovenského jazyka a literárne otázky tvoria súbor
otázok, ktoré sú od seba oddelené. V súbore jazykových a literárnych otázok aspoň 6 otázok z
literatúry a 6 otázok zo slovenského jazyka v porovnaní s predchádzajúcim rokom treba zmeniť.
Ku každej otázke patrí aspoň jedna úloha.
Maturant na prípravu a k výkladu úlohy môže používať nasledovné pomôcky: antológiu
slovenskej literatúry, zbierku alebo adekvátny úryvok z iného tlačeného textu (napr. z tlačenej
verzie internetovej stránky, z jednojazyčného slovníka, kultúrno-historickej mapy, umeleckého
albumu). Vymenované pomôcky zabezpečuje inštitúcia poverená organizáciou skúšky.
Obsahová a formálna stránka súboru ústnych otázok
Otázky majú byť zostavené tak, aby úlohy jednotlivých otázok - so zreteľom na svojráznosť
tém - boli približne rovnako ťažké, aby maturanti boli schopní v danom časovom intervale
úspešne sa pripraviť a otázku vykladať.
Súbor otázok zo slovenského jazyka
Na skúške bude hodnotené, že maturant v akej miere a v akej kvalite je schopný na tranzakciu a
interakciu, ktorých súčasťou sú receptívne a produktívne (porozumenie reči a komunikačné
schopnosti) schopnosti. Maturant je shopný na samostatný výklad témy, ako aj na interaktívnú
účasť na rozhovore.
Každá otázka sa skladá z textu v rozsahu 200-250 slov a z úloh súvisiacich s textom. 25%
textov jazykových otázok sa má viazať k jazyku, zvykom, tradíciám, kultúre, menšinovej politike
atď. Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Súbor otázok z literatúry
Otázku, ktorá súvisí s dielami alebo ich úryvkami vymenovanými v Požiadavkach zo
slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry, vykladá maturant samostatne. Aspoň
dve otázky musia obsahovať úlohy súvisiace s literatúrou Slovákov žijúcich Maďarsku. Keď sa
dá zrealizovať, maturant môže si vybrať z daných autorov alebo z ich diel. Súbor ústnych otázok
maturitných tematických okruhov a maturitných tém zo slovenského jazyka, ako národnostného
jazyka a z literatúry podľa časových a vzorných právnych predpisov treba uverejniť. K
jednotlivým otázkam patriace úlohy nie sú verejné, spoznať sa dá ich iba na skúške.
Hodnotenie ústnej skúšky
Maximálny počet bodov je 50. Za obsah odpovede z literatúry možno udeliť 25 bodov, za
obsah odpovede z jazyka 10 bodov a za kvalitu jazyka obidvoch odpovdí 15 bodov.
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Hodnotenie skúšky prebieha podľa nasledovných kritérií a za výkon sa udeľuje nasledovný
počet bodov:
Kvalita obsahu - za odpoveď z literatúry sa udeľuje 25 bodov, za odpoveď zo slovenského jazyka
10 bodov podľa nasledovných kritérií:
-Orientácia v gramatike, literatúre, všeobecný kultúrny rozhľad
-Odborné vedomosti
-Poznanie textu, porozumenie textu
-Schopnosť riešenia problému
-Bohatstvo myšlienok
-Vlastný názor
-Miera rozboru
Kvalita jazyka - za dve odpovede sa udeľuje 15 bodov podľa nasledovných kritérií:
-Systematizácia, z dôraznenie podstaty
-Logickosť myšlienkového pochodu
-Jasná, členená tvorba viet a celého textu
-Používanie adekvátnej slovnej zásoby
-Zrozumiteľnosť výkladu
Celkový počet bodov za ústnu skúšku
Kvalita obsahu - literatúra
Kvalita obsahu - slovenský jazyk
Kvalita jazyka výkladu

25 bodov
10 bodov
15 bodov

SKÚŠKA VYŠŠIEHO STUPŇA
Písomná skúška
240 minút
Úlohy
Vzdelanostný test z
Úlohy na tvorenie
jazyka a
textu:
literáry na
interpretácia textu
porozumenie textu
a argumentačný text
40 bodov
50 bodov
Pravopis: 8 bodov
Písmo: 2 body
100 bodov

Ústna skúška
20 minút
Výklad úlohy
Výklad jednej
Výklad
maturitnej otázky zo
jednej maturitnej
slovenkého
otázky z literatúry
jazyka
10 bodov
25 bodov
Kvalita jazyka pri výklade:
15 bodov
50 bodov

Písomná skúška
Všeobecné pokyny
Písomná skúška vyššieho stupňa prebieha podľa ústredne vypracovaných otázok.
Maturant dostane všetky úlohy naraz. Čas, ktorý je k dispozícii, môže využiť ľubovoľne, o
poradí riešenia úloh rozhoduje sám. Na riešenie všetkých úloh je 240 minút. Pri riešení úlohy sa
dá používať pravopisný slovník, respektíve jednojazyčný a/alebo dvojjazyčný tlačený slovník.
Obsahová a formálna stránka písomných úloh
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Písomná skúška obsahuje nasledujúce úlohy: porozumenie a aplikáciu odborného textu,
vzdelanostný test z jazyka a literatúry (súvisiaci s odborným textom) a tvorenie dvoch odlišných
textov.
Vzdelanostný test z jazyka a literáry s úlohami na porozumenie textu
Porozumenie textu a vzdelanostný test z jazyka a literatúry sa viaže k slovenskému literárnemu
alebo jazykovému dielu: napr. k próze, k eseji, k lyrickému alebo dramatickému dielu resp. jeho
častiam (úryvkam).
Úlohy sú zamerané na porozumenie textu a na aplikáciu gramatických a literárnych poznatkov
súvisiacich s textom (spoznanie, stotožňovanie, definícia pojmov, ich adaptácia v rôznych
textoch; odhalenie rôznych historických, žánrových, tematických, motivických súvislostí;
poznanie diela; otázky skúmajúce komunikačné, jazykové, gramatické, rétorické, štylistické,
textologické a pravopisné vlastnosti skúmaného textu - týkajúce sa jazykových otázok. Úlohy
obsahujú otázky na porozumenie textu, ako aj otázky skúmajúce jazykovú a literárnu vzdelanosť.
Úlohy na tvorenie textu
Dve úlohy zamerané na tvorenie textu majú dve odlišné témy, určené kritériá a útvar.
Úlohy zamerané na tvorenie textu sú nasledovné:
- Analýza, interpretácia, hodnotenie jedného diela podľa daných kritérií (ďalej: interpretácia
textu)
Východiskovým textom interpretačného textu je literárne dielo (lyrické, prozaické alebo
dramatické), resp. jeho časť (úryvok). Diela sa dajú vybrať od slovenských autorov v Maďarsku
alebo od iných slovenských autorov žijúcich mimo Maďarska, z hociktorého obdobia,
hociktorého umeleckého smeru, žánru a hociktorej tematiky. Úloha neočakáva poznanie autora.
V prípade časti textu (úryvku) sa neočakáva poznanie celého diela.
-Tvorenie argumentačného textu: zaujatie postoja v súvislosti s literárnou, kultúrnou,
estetickou, filozofickou, etickou otázkou, javom, napr. zaujatie postoja k javom doby, ku
kultúrnym javom a javom verejného života (ďalej argumentačný text).
Každá úloha má východiskový text (napr. jedno literárne dielo, časť literárneho diela; krátky
citát ako základ zaujatia postoja, argumentácie).
Očakávaný rozsah interpretácie: 400-800 slov.
Očakávaný rozsah argumentačného textu: 150-450 slov.
Aspoň jedna úloha so viaže s kultúrou Slovákov v Maďarsku.
Hodnotenie písomných úloh
Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje body, ktoré možno udeliť za jednotlivé úlohy.
Príručka na opravu a hodnotenie vymenuje obsahové prvky riešenia heslovite, ako aj iné
možnosti riešenia. Hodnotenie výkonu maturanta neovlyvňuje, že osobný hodnotiaci systém
hodnotiaceho sa odlišuje od všeobecne uznaného posúdenia problému, otázky, javu daného textu;
ani to, že názor maturanta sa líši od všeobecného prístupu.
Opavujúci učiteľ v obidvoch úlohách označí pravopisné chyby podľa typov uvedených v
Príručke na opravu a hodnotenie. Pri záverečnom hodnotení hodnotí pravopis a písmo celej
písomnej práce.
Oprava a hodnotenie vzdelanostného testu z jazyka a literáry na porozumenie textu
Riešenie vzdelanostného testu z jazyka a literáry na porozumenie textu je hodnotené podľa
ústredne vypracovanej Príručky na opravu a hodnotenie. Za riešenie úlohy možno udeliť 40
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bodov. Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje možné riešenia jednotlivých úloh, hodnotu
očakávanej odpovede vyjadrenú v bodoch. Získané body za jednotlivé úlohy, ako aj celkový
počet bodov opravujúci napíše na písomnú prácu.
Vzdelanostný test z jazyka a literáry na
porozumenie textu

40 bodov

Oprava a hodnotenie úloh na tvorenie textu
Opravujúci učiteľ hodnotí výkon maturanta podľa kritérií hodnotenia uvedených v opise
skúšky a podľa Príručky na opravu a hodnotenie.
Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje možné obsahové prvky riešenia heslovite. Je možné
uznať aj iné dobré riešenia, neočakáva sa ani používanie presného jazyka uvedeného v Príručke
na opravu a hodnotenie. Opravujúci učiteľ označí uznané obsahové prvky pomocou sústavou
znakov nachádzajúcich sa v Príručke na opravu a hodnotie.
Opravujúci učiteľ označí v práci kompozičné, štylistické, jazykové a pravopisné chyby. Pri
jednotlivých počtoch bodu rozhoduje pomer zhody s kritériami.
Hodnotiace kritériá a hodnotenie tvorby analízy diela/interpretácie
Počet bodov stanovený opravujúcim učiteľom obsahuje počet bodov za obsah interpretácie
literárneho diela, počet bodov za kompozíciu, štýl a jazyk - podľa spôsobu označenia chýb,
kritérií a počtu bodov uvedených v Príručke na opravu a hodnotenie.
Obsah - porozumenie východiskového textu a úlohy, poznanie znalostných prvkov (vecná
znalosť, všeobecný rozhľad); súlad medzi prvkami práce, kritériami úlohy a východiskovým
textom; citlivosť na problémy, videnie podstaty, zostať pri téme, bohatstvo myšlienok, relevantné
príklady, vyjadrenie vlastného názoru.
Kompozícia - architektonika (výstavba) textu (následnosť deja, logika, zodpovedať útvaru);
tektonika textu (koherencia, proporcionalita, členenie, rozsah).
Kvalita jazyka (štýl, jazyková správnosť)- podľa registra jazyka slovnej zásoby, dodržiavanie
noriem spisovného jazyka.
Hodnotiace kritériá a hodnotenie tvorby argumentačného textu
Body udelené hodnotiacim učiteľom naznačujú body obsahového, štrukturálneho a jazykového
hodnotenia argumentačnej úlohy na základe nasledujúcich kritérií:
Obsahové vedomosti, všeobecná informovanosť
Citlivosť na problémy, bohatosť myslenia
Schod myšlienky, stavba textu
Jazyková náročnosť (štýl, jazyková správnosť)
Hodnotiace kritériá a hodnotenie úloh na tvorenie dvoch textov:
Text analízy diela
30 bodov
Argumentačný text
20 bodov

Obsah
Kompozícia textu
Jazyková náročnosť (štýl,
jazyková správnosť)
Obsah
Citlivosť na problémy
Schod myšlienky

15 bodov
5 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov
5 bodov
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Jazyková náročnosť (štýl,
jazyková správnosť)

5 bodov

Hodnotenie pravopisu a písma
Pravopis - dodržiavanie pravopisných pravidiel; brať do ohľadu veľké chyby, malé chyby,
interpunkciu, podľa jednotných bodových zásad, ktoré sú uvedené v Príručke na opravu a
hodnotenie.
Písmo -prehľadnosť textu, čitateľnosť písmo, zohľadnenie hľadiska čitateľa, na základe
estetickej formy.
Celkový počet bodov za písomnú prácu
Vzdelanostný test z jazyka a literatúry na
porozumenie textu
Interpretácia literárneho diela
Úloha na tvorenie argumentačného textu
Pravopis
Písmo

40 bodov
30 bodov
20 bodov
8 bodov
2 body

Ústna skúška
Ústna skúška vyššieho stupňa prebieha podľa ústredne vypracovaných otázok.
Zadanú úlohu vykladá maturant samostatne. Klásť otázky sa dá iba v tom prípade, ak maturant
vykladá nesprávne alebo sa zastavil.
Na ústnej skúške rieši maturant jednu úlohu zo slovensého jazyka a jednu z literatúry, ktoré
boli sformulované k jazykovej a literárnej otázke.
Súbor otázok zo slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry tvorí 20 jazykových a
20 literárnych otázok. Otázky zo slovenského jazyka a literárne otázky tvoria súbor otázok, ktoré
sú od seba oddelené.
V súbore jazykových a literárnych otázok aspoň 6 otázok z literatúry a 6 otázok zo slovenského
jazyka v porovnaní s predchádzajúcim rokom treba zmeniť.
Maturant na prípravu a k výkladu úlohy môže používať nasledovné pomôcky: antológiu
slovenskej literatúry, zbierku alebo adekvátny úryvok z iného tlačeného textu (napr. z tlačenej
verzie internetovej stránky, z jednojazyčného slovníka, kultúrno-historickej mapy, umeleckého
albumu). Vymenované pomôcky zabezpečuje inštitúcia poverená organizáciou skúšky.
Obsahové a formálne parametre súboru ústnych otázok
Otázky majú byť zostavené tak, aby úlohy jednotlivých otázok - so zreteľom na svojráznosť
tém - boli približne rovnako ťažké, aby maturanti boli schopní v danom časovom intervale
úspešne sa pripraviť a otázku vykladať.
Súbor otázok zo slovenského jazyka
Na skúške bude hodnotené, že maturant v akej miere a v akej kvalite je schopný na tranzakciu a
interakciu, ktorých súčasťou sú receptívne a produktívne (porozumenie reči a komunikačné
schopnosti) schopnosti. Maturant je shopný na samostatný výklad témy, ako aj na interaktívnú
účasť na rozhovore.
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Každá otázka sa skladá z textu v rozsahu 250-300 slov a z úloh súvisiacich s textom (jazyková
transformácia, lexikálna, štylistická úloha atď.). 25% textov jazykových otázok sa musí viazať k
jazyku, zvykom, tradíciám, kultúre, menšinovej politike atď. Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Súbor otázok z literatúry
Otázku, ktorá suvisí s dielami alebo ich úryvkami vymenovanými v Požiadavkach zo
slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry, vykladá maturant samostatne. Ku
každej otázke patrí jedna úloha, ktorá podľa dňa skúšky môže sa zmeniť. Aspoň dve otázky majú
obsahovať úlohy súvisiace s literatúrou Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Súbor ústnych otázok maturitných tematických okruhov a maturitných tém zo slovenského
jazyka, ako národnostného jazyka a z literatúry podľa časových a vzorných právnych predpisov
treba uverejniť. K jednotlivým otázkam patriace úlohy nie sú verejné, spoznať sa dá ich iba na
skúške.
Hodnotenie ústnej skúšky
Maximálny počet bodov je 50. Za obsah odpovede z literatúry možno udeliť 25 bodov, za
obsah odpovede zo slovenského jazyka 10 bodov a za kvalitu jazyka obidvoch odpovedí 15
bodov.
Hodnotenie skúšky prebieha podľa nasledovných kritérií a za výkon sa udeľuje nasledovný
počet bodov:
Kvalita obsahu - za odpoveď z literatúry sa udeľuje 25 bodov, za odpoveď zo slovenského jazyka
10 bodov podľa nasledovných kritérií:
-Orientácia v gramatike, literatúre, všeobecný kultúrny rozhľad
-Odborné vedomosti
-Poznanie textu, porozumenie textu
-Schopnosť riešenia problému
-Bohatstvo myšlienok
-Vlastný názor
-Miera rozboru
Kvalita jazyka - za dve odpovede sa udeľuje 15 bodov podľa nasledovných kritérií:
-Systematizácia, z dôraznenie podstaty
-Logickosť myšlienkového pochodu
-Jasná, členená tvorba viet a celého textu
-Používanie adekvátnej slovnej zásoby
-Zrozumiteľnosť výkladu
Celkový počet bodov za ústnu skúšku
Kvalita obsahu - literatúra
Kvalita obsahu - slovenský jazyk
Kvalita jazyka

25 bodov
10 bodov
15 bodov”
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11. Az R. Melléklet EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES érettségi VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően
a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az egészségügy ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei az I. Egészségügy ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
-

52720 03
Gyakorló gyógyszertári asszisztens,
52723 01
Gyakorló ápoló,
52723 02
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló,
52723 03
Gyakorló mentőápoló,
52725 02
Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens,
52725 03
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens,
52725 04
Gyakorló szövettani asszisztens,
54720 01
Egészségügyi asszisztens,
54720 02
Fogászati asszisztens,
54726 01
Gyógy- és sportmasszőr.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség

TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak helyes
használata
1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A téma tartalmának logikus felépítése, a szakmai
kifejezések helyes alkalmazásával.
A téma pontos, szabatos, lényegre törő kifejtése.
2. Rendszerező képesség

TÉMÁK
2.1. Lényegkiemelés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
Információk szétválogatása szakmai szempontok
alapján.

1033

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3. Logikus gondolkodás
TÉMÁK
3.1. Logikai képesség
3.2. Kombinatív képesség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A meglévő információk valamint az elmélet és
gyakorlat közötti összefüggések felismerése.
A meglévő információk alapján a lehetőségek
számbavétele.
4. Szakszerűség

TÉMÁK
4.1. Precizitás
4.2. Megbízhatóság,
felelősségtudat
4.3. Helyzetfelismerés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Pontos, a szakmai követelmények betartásával történő
munkavégzés.
A rábízott feladatoknak a tevékenység
következményeinek tudatában történő felelősségteljes,
a tőle elvárható, legjobb tudása szerinti elvégzése.
A beteg állapotának, helyzetének felismerését
követően a szakmai kompetenciának megfelelő
cselekvés.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Egészségügyi alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
1.1 Szakmai etikai és jogi
ismeretek

1.2. Egészségfejlesztés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az egészségügyi etika alapelveit.
Legyen képes ismertetni a betegek jogait és
kötelezettségeit, és a betegjogok érvényesítésének
módjait.
Legyen tisztában az egészségügyi dolgozóval szemben
elvárt magatartás-, és viselkedésnormákkal.
Ismerje az előítélet mentesség, a másság elfogadása, a
tolerancia, a humanitás, az empátia, a karitativitás és
az intimitás fogalmakat.
Tudja meghatározni az egészség definícióját, az azt
befolyásoló tényezőket.
Ismerje az egészségfejlesztés fogalmát, célját,
színtereit.
Legyen képes az egészségkultúra fogalmát és
összetevőit meghatározni.
Ismerje az egészséges életvitel összetevőit.
Igazodjon el a szükségletek hierarchiájában.
Legyen tisztában a tápanyag-piramissal, az egészséges
szervezet tápanyagszükségleteivel.
Ismerje a tápanyagbevitel rendellenességek
következményeit valamint a fizikai és a szellemi
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1.3. Kommunikáció

munka energiaigényét.
Ismerje a mozgás lehetséges módjait és annak
szervezetre gyakorolt kedvező hatását.
Tudja meghatározni a prevenció szintjeit.
Ismerje a betegséghez vezető rizikófaktorokat.
Legyen képes ismertetni a szűrővizsgálatok formáit és
jelentőségét életkoronként.
Ismerje a káros szenvedélyek formáit, okait, káros
hatásukat.
Legyen képes jellemezni az egészséges lelki
egyensúly fenntartásának, önvédő technikáit.
Ismerje az aktív, passzív pihenés formáit, a relaxáció
formáit és jelentőségét.
Ismerje a beteggel és a hozzátartozókkal folytatható
kommunikáció formáit.
Tudja jellemezni a megfelelő kommunikációs stílust
az egészségügyi team tagjaival.
Ismerje a figyelemfelhívó jeleket a beteg
kommunikációjában.
Ismerje az időskor kommunikáció jellemzőit,
kommunikációs nehézségeit, akadályait.
Ismerje az akadályozott emberekkel történő speciális
kommunikáció szabályait.
2. Alapápolás

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Egészséges ember gondozása Ismerje a személyi higiénia részeit.
Ismerje az egészségkárosító tényezőket.
Ismerje a testtartás és a rendszeres mozgás
jelentőségét a mindennapi életben.
Ismerje az életmód keringési szervekre és a
légzőrendszerre gyakorolt hatását.
Ismerje a táplálkozás, az életmód és az
emésztőrendszer működése közötti összefüggéseket.
Ismerje a táplálékbevitel segítésének módszereit.
Ismerje a gondozási feladatokat életkorok szerint
(testápolás, táplálkozás, mozgás, pihenés, alvás,
a
megváltozott
beilleszkedés,
alkalmazkodás
körülményekhez)
Ismerje az időskor jellegzetességeit.
2.2. Akadályozott ember
Ismerje a speciális ellátási igényű ember gondozását.
gondozása
Tudja a rokkantság fogalmát.
Tudja a fogyatékossági formák definícióit.
Ismerje az akadályok fajtáit és az akadálymentesítés
színtereit.
Tudja ismertetni a gyógyászati segédeszközöket.

1035

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2.3. Csecsemő- és
kisgyermekgondozás

2.4. Ápolási beavatkozások

Ismerje a gondozás célját, alapelveit és formáit.
Ismerje
a
gondozóval
szemben
támasztott
követelményeket.
Tudja a fejlődés általános törvényszerűségeit.
Legyen képes bemutatni az életkorok szerinti fejlődés
jellemzőit.
Tudja jellemezni a gyermek személyiségfejlődésének
állomásait, a fejlődést befolyásoló tényezőket.
Legyen tisztában a gondozási feladatokkal az
életkorok szerint (étkezés, fürdetés, pelenkázás,
öltöztetés, levegőztetés, szobatisztaság kialakításának
menetét. Ismerje a mozgásfejlődés biztosításának
lehetőségeit, csecsemő és kisgyermek napirendje,
életmódja,
játéktevékenysége
fejlődésének
biztosítását.
Ismerje a hospitalizáció fogalmát, hatását a gyermek
érzelmi állapotára és fejlődésére.
Tudja latin nyelven is megnevezni a témához tartozó
szakkifejezéseket.
Ismerje a fertőtlenítés alapfogalmait és a fertőtlenítő
eljárásokat. Tudja ismertetni a különböző fertőtlenítő
eljárásokat.
Ismerje a sterilizálás alapjait és munkafázisait.
Ismerje a steril anyagok tárolását és kezelését.
Tudja, hogy hogyan kell a veszélyes hulladékokat
kezelni.
Ismerje a fertőző beteg elkülönítésére, ápolására
szolgáló szabályokat, védőfelszereléseket.
Ismerje a beteg fogadásával, távozásával és
áthelyezésével kapcsolatos feladatokat.
Tudja ismertetni az ápolási dokumentáció részeit.
Ismerje a vizit formáit, az ápoló teendőit viziten,
konzíliumokon.
Tudjon lázlapot kitölteni.
Legyen képes a beteg ember szükségleteit kielégíteni.
Ismerje az ágyazási formákat, a beteg elhelyezését,
hely és helyzetváltoztatását.
Ismerje a fekvés és fektetési módokat, a beteg
mobilizálását.
Ismerje a rugalmas pólya felhelyezésének módját.
Legyen tisztában a kényelmi eszközök formáival és
használatukkal.
Tudja ismertetni a beteg etetésének, itatásának menetét
és szabályait.
Ismerje és tudja felsorolni a beteg testének
tisztántartásához szükséges eszközöket, tisztasági
fürdő (mosdatás) menetét, szabályait.
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2.5. Betegmegfigyelés

Ismerje a váladékok felfogására szolgáló eszközöket.
Tudjon előkészíteni női és férfi beteget katéterezéshez.
Ismerje a beöntés módját és felsorolni a beöntéshez
szükséges eszközöket.
Ismerje a testhőmérséklet mérését, a lázcsillapítás
módjait. Tudja megmérni a beteg testhőmérsékletét és
azt lázlapon jelölni.
Ismerje az idős beteg ápolásának speciális szabályait.
Ismerje a decubitus szakaszait, megelőzését, kezelését.
Tudja a Norton skálát értelmezni.
Ismerje a terminális állapotban lévő és haldokló beteg
ápolását, a halott körüli teendőket.
Tudja latin nyelven is megnevezni a témához tartozó
szakkifejezéseket.
Ismerje a betegmegfigyelés általános szempontjait.
Ismerje a beteg magatartás és tudatállapot
megfigyelésének módjait, a kóros tudatállapot formáit.
Ismerje fel a kóros elváltozásokat (testalkat, tápláltsági
állapot, mozgás, járás, érzékszervek, bőr, haj, köröm,
látás, hallás, egyensúly, érzékzavarok).
Ismerje a folyadékháztartás egyensúly megfigyelését,
szempontjait, a folyadékegyenleg vezetését.
Legyen képes jellemezni a kardinális tüneteket
(testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés).
Tudja bemutatni a vérnyomás, pulzus és légzés
mérését és ezek lázlapon való jelölését.
Ismerje fel a testváladékok (széklet, vizelet, hányadék,
köhögés, köpet, sebváladék, menstruációs váladék)
kóros eltéréseit.
Tudja ismertetni a széklet, vizelet, hányadék, köpet
felfogására szolgáló eszközöket.
Ismerje fel a jellegzetes fájdalmakat.
Ismerje
a
szervezet
oxigénellátottsága
megfigyelésének lényegét, a pulzoximetriás vizsgálat
elvégzésének módját.
Ismerje az EKG készítésének menetét, lényegét.
3. Klinikumi ismeretek

TÉMAKÖRÖK
3.1. Anatómia - élettan

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az emberi test felépítését, fő részeit, síkjait,
irányait valamint ezek latin megnevezését.
Ismerje az emberi test (sejt, szövet, csontváz-rendszer,
izomrendszer) felépítését és működését, valamit ezek
latin megnevezését.
Tudja megnevezni latinul is a koponya, a törzs és a
végtagcsontokat.
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3.2. Általános kórtan

Ismerje:
- a
szív
felépítését,
működését,
a
latin
szakkifejezéseket is,
- a vérereket és vérköröket,
- a perifériás vérkeringés élettanát,
- a vér alkotóelemeit, élettani sajátosságait,
- a véralvadás mechanizmusát,
- a vércsoportokat,
- a nyirokrendszer felépítését és működését,
- az emésztőrendszer felépítését és működését és ezek
latin megnevezését is,
- a máj és a hasnyálmirigy működését,
- a tápanyagokat, építőanyagokat, enzimeket,
- az emésztés mechanizmusát,
- a légzőrendszer felépítését és az idetartozó latin
szakkifejezéseket,
- a légzés élettanát, szabályozását,
- a tüdő szerkezetét, érrendszerét, működését,
- a mellhártya szerkezetét,
- a vese mikroszkopikus és makroszkopikus
szerkezetét, élettanát,
- a vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezéseit,
- az elsődleges és a végleges vizelet összetételét, a
vizelet kóros alkotórészeit,
- a vizeletelvezető és -tároló rendszer felépítését,
- a női és férfi nemi szerveket, és működésüket,
- az idegrendszer felosztását, valamint az idetartozó
latin szakkifejezéseket,
- a gerincvelő szerkezetét,
- a gerincvelői reflexeket,
- az agyvelő felosztását, agykérgi központokat,
agykamrákat,
- a központi idegrendszer élettanát, burkait, ereit,
- a környéki és vegetatív idegrendszert,
- az érzékszervek felépítését és működését.
Tudja meghatározni a betegség, a kóros állapot
fogalmát.
Ismerje a betegségek lefolyását.
Ismerje a szervezet reakcióinak csoportjait.
Legyen képes meghatározni a fizikai és biológiai
kórokokat, genetikai tényezők kapcsolatát a
betegségekkel.
Ismerje a szervezet védekező mechanizmusait és azok
szerepét.
Ismerje a szövetek kóros elváltozásait a progresszív és
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regresszív szöveti elváltozásokat.
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3.3. Gyógyszerelés

3.4. Belgyógyászat

3.5. Diagnosztikai mintavétel
alapjai

3.6. Terápiás alapismeretek

Ismerje a különböző gyógyszerformákat és
jellemzőiket.
Tudja bemutatni a gyógyszer bejuttatási módokat és
jellemzőiket.
Ismerje
az
ápoló
gyógyszerelési
feladatait,
kompetenciáit.
Tudja a gyógyszerelés szabályait.
Tudja a gyógyszerelés higiénés szabályait.
Ismerje a gyógyszertévesztés megelőzésére vonatkozó
szabályokat.
Ismerje a gyógyszertárolás szabályait.
Ismerje a kardiális eredetű betegségeket és ellátásukat
(magasvérnyomás, infarktus).
Ismerje a légzőrendszer betegségeit és ellátásukat.
Ismerje az emésztőrendszer és a kiválasztórendszer
főbb betegségeit.
Tudja latin nyelven is megnevezni a témához tartozó
szakkifejezéseket.
Ismerje a tünet fogalmát, az objektív tüneteket és a
szubjektív panaszokat.
Tudja
ismertetni
a
vitális
paraméterek
megfigyelésének szempontjait és azok mérését.
Tudja felsorolni a vérvételhez szükséges eszközöket és
ismerje a vérvétel menetét
Ismerje a testváladékok mintavételének technikáját.
Ismerje a leggyakoribb laboratóriumi vizsgálatokat.
Tudja a vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának,
dokumentálásának módszereit.
Tudja ismertetni betegágy melletti vércukor
meghatározás technikáját.
Tudja a csapolások elméleti és gyakorlati alapjait,
céljait és indikációit.
Tudja latin nyelven is megnevezni a témához tartozó
szakkifejezéseket.
Ismerje a vércsoport meghatározás célját, módszerét
indikációját és eszközeit.
Ismerje a fájdalomcsillapítás fogalmát, célját,
módszereit, kompetenciakörét.
Legyen képes ismertetni a fájdalom megfigyelésének,
mérésének szempontjait.
Ismerje a lázas beteg tüneteit, lázcsillapításának
módjait.
Ismerje az injekciózás fogalmát, célját, módját,
eszközigényét és szövődményeit.
Ismerje az infúziós terápia fogalmát, célját, eszközeit
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és szövődményeit.
3.7. Elsősegélynyújtás – első
ellátás

Ismerje az elsősegély fogalmát, az elsősegély szintjeit.
Tudjon mentőt hívni, ismerje a mentőhívás szabályait.
Legyen képes a beteg állapotának súlyosságát
megállapítani.
Tudja a beteget stabil oldalfekvésbe helyezni és
kontraindikációit ismertetni.
Ismerje az ABCDE-t és a teendőket reakcióképes
beteg esetén az alábbiak szerint:
- A: a légút megítélése, átjárhatóság biztosítása
- B: a légzés megítélése, pozicionálás
- C: a keringés megítélése
- D: az idegrendszer megítélése, teendők
- E: egész test, egész eset megítélése.
Tudjon BLS-t végezni.
Ismerje az ABCDE-t és a teendőket reakció-képtelen
betegnél a következők szerint:
- A: eszköz nélküli légút-biztosítási eljárások
- B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén
- C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED
használata
- D: az eszméletlen beteg ellátása
- E: egész test, egész eset megítélése.
Ismerje:
- a sebzések, vérzések fajtáit és ellátásukat.
- a rándulás, ficam, törés fogalmát és ellátását.
- a segítségnyújtás módjait elektromos balesetek
esetén.
- a mérgezések formáit és tudjon segítséget
nyújtani.
Ismerje az artériás vérzés ellátás alapszabályait.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök:
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Írásbeli vizsga
A vizsgázó biztosítja

Szóbeli vizsga

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

NINCS
–
–
–
–
–
–
–

Vérnyomásmérő
Lázlap
Lázmérő
Rugalmas pólya
Ambu fantom baba
Mentőláda
Fonendoszkóp

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
Feladatlap
Teszt-jellegű
Rövid válaszokat
feladatok
igénylő feladatok
50 pont
50 pont
100 pont

15 perc
Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A központilag összeállított írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó
tudásáról ismeretek és képességek és az alkalmazás tekintetében egyaránt.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Tartalmi szerkezet:
Az érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám fele-fele arányban a tesztjellegű feladatok és a
rövid válaszokat igénylő feladatok megoldásával érhető el. A központi írásbeli ismeretanyagának
összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes követelményeken alapul. A 10-15
feladatból álló tesztjellegű feladatokban és a 10-15 feladatból álló, rövid választ igénylő
feladatokban a témakörök aránya:
Témakörök:
- Alapápolás (50%):
– egészséges ember gondozása,
– csecsemő- és kisgyermekgondozás,
– betegmegfigyelés,
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– ápolási beavatkozások.
- Klinikumi ismeretek - Egészségügyi alapismeretek (50%):
– anatómia-élettan,
– általános kórtan,
– gyógyszertani alapismeretek,
– elsősegélynyújtás, első ellátás,
– egészségfejlesztés.
A feladatok az előírt ismeret és képesség jellegű követelményeknek felelnek meg.
Feladattípusok:
- Tesztjellegű feladatok:
Feleletválasztó feladatok:
1. egyszerű választás („Húzza alá!”),
2. többszörös választás,
3. illesztés (párosítás, csoportosítás),
4. sorrend meghatározása,
5. ok-okozati összefüggés keresése,
6. igaz-hamis választás.
- Rövid választ igénylő feladatok:
Feleletalkotó feladatok:
1. rövid válasz (meghatározás),
2. ábrafelismerés, ábraelemzés,
3. több jellemző felsorolása/megnevezése,
4. adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés),
5. fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz,
6. folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
7. tényadatok rendezése megadott szempontok szerint.
A rövid választ igénylő feladatok esetenként egy-egy részfeladatot is tartalmazhatnak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző, egyértelmű
megfogalmazásokra.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25 %-át.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. Az „A” feladat
elméleti ismeretek, a „B” feladat elsősorban az ápolási, gondozási, diagnosztikus és terápiás
eszközök és használatuk ismeretét, valamint az elsősegélynyújtás eszközeinek és teendőinek
ismeretét méri fel.
Témakörök:
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- „A” feladat:
- egészséges ember gondozása,
- csecsemő- és kisgyermekgondozás,
- betegmegfigyelés,
- ápolási beavatkozások,
- anatómia-élettan,
- gyógyszertani alapismeretek,
- szakmai etikai és jogi ismeretek,
- általános kórtan,
- belgyógyászat,
- kommunikáció.
- „B” feladat:
- akadályozott ember gondozása,
- diagnosztikai alapismeretek,
- terápiás alapismeretek,
- elsősegélynyújtás-első ellátás,
- ápolási beavatkozások,
- csecsemő- és kisgyermek gondozás,
- betegmegfigyelés,
- gyógyszertani alapismeretek.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 30 illetve 20 pont, felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„B”
„A” feladat
Összesen
feladat
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
10 pont
4 pont
14 pont
Világosság, szabatosság, felet felépítése
5 pont
4 pont
9 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása
10 pont
4 pont
14 pont
Összefüggések problémaközpontú bemutatása
5 pont
4 pont
9 pont
Beavatkozáshoz szükséges eszközök ismertetése
–
4 pont
4 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
30 pont
20 pont
50 pont”
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12. Az R. Melléklet EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az egészségügyi technika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a II. Egészségügyi technika ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 724 01
Fogtechnikus gyakornok,
- 54 726 02
Ortopédiai műszerész.

A) KOMPETENCIÁK

TÉMÁK
1.1. A szakmai információs
források felkutatása
1.2. A szöveges és grafikus
információk értelmezése
1.3. A klienstől nyerhető
információk kezelése

1. Információforrások kezelése
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Az ellátó team tagjaival való konzultáció, szakirodalom
ismerete.
A szaknyelv ismerete.
A klienssel történő asszertív kommunikáció.

2. Gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerben való gondolkodás
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. Az információk
lényegkiemelése
2.2. A technológiai folyamatok
adaptálása

A segédeszköz készítéshez szükséges információk
összegyűjtése.
A segédeszköz elkészítés munkafolyamatának
ismerete.

TÉMÁK
3.1. A munkaeszközök,
szerszámok használata
3.2. Szabadkézi és szerkesztett
ábrázolás
3.3. Anyagmegmunkálás

3. Kézügyesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Kézi szerszámok, eszközök és berendezések ismerete,
alkalmazási módjának, használatának ismerete.
Segédeszközök szabadkézi ábrázolása, műszaki rajz
alapjainak ismerete.
Segédeszközgyártáshoz használt anyagok fizikaikémiai tulajdonságainak ismerete, az
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anyagmegmunkálás eszközeinek ismerete.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Munkahelyi egészség és biztonság
TÉMAKÖRÖK
1.1. Munkaeszközök biztonsága

1.2. Elsősegélynyújtás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az áruk fajtáit, raktározási típusait.
Ismerje a munkatevékenysége során használt
szerszám, készülék, gép, berendezés
csoportokat.
Ismerje a biztonságtechnika jellemzőit,
kialakításának követelményeit.
Ismerje az általános üzemeltetési
követelményeket.
Ismerje a munkavégzés kockázati tényezőit.
Ismerje a fizikai, biológiai és kémiai hatások, a
veszélyforrások elleni védekezés lehetőségeit.
Ismerje a kézi és gépi anyagmozgatás szabályait.
Ismerje a munkaterületén alkalmazott jelzéseket,
feliratokat, biztonsági szín- és alakjeleket.
Ismerje a hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem eszközeit.
Ismerje az elsősegély fogalmát, az elsősegély
szintjeit.
Tudjon mentőt hívni, ismerje a mentőhívás
szabályait.
Legyen képes a beteg állapotának súlyosságát
megállapítani.
Tudja a beteget stabil oldalfekvésbe helyezni és
kontraindikációit ismertetni.
Ismerje az ABCDE-t és a teendőket
reakcióképes beteg esetén az alábbiak szerint:
- A: a légút megítélése, átjárhatóság biztosítása
- B: a légzés megítélése, pozicionálás
- C: a keringés megítélése
- D: az idegrendszer megítélése, teendők
- E: egész test, egész eset megítélése.
Tudjon BLS-t bemutatni ambu fantomon.
Ismerje az ABCDE-t és a teendőket reakcióképtelen betegnél a következők szerint:
- A: eszköz nélküli légút-biztosítási eljárások
- B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén
- C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az
AED használata
- D: az eszméletlen beteg ellátása
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- E: egész test, egész eset megítélése.
Ismerje:
- a sebzések, vérzések fajtáit és ellátásukat.
- a rándulás, ficam, törés fogalmát és ellátását.
- a segítségnyújtás módjait elektromos
balesetek esetén.
- a mérgezések formáit és tudjon segítséget
nyújtani.
Ismerje az artériás vérzés ellátását szabályait
2. Szakmai és anatómiai ismeretek
TÉMAKÖRÖK
2.1. A gyógyászati segédeszközök

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a gyógyászati segédeszközök típusait,
jellemzőit.
2.2. Anatómiai ismeretek
Ismerje az emberi szervezet szervrendszereit:
- a vérkeringés szervrendszerét,
- a légzés szervrendszerét,
- az emésztés szervrendszerét,
- a vizelet kiválasztás és elvezetés szervrendszerét,
- az érzékelés szerveit.
Ismerje a mozgásrendszer, valamint a koponya és
a rágószerv anatómiai felépítését, élettani
működését.
2.3. Akadályozott ember gondozása Ismerje a speciális ellátási igényű ember
gondozását.
Ismerje a rokkantság fogalmát.
Tudja a fogyatékossági formák definícióit.
Ismerje az akadályok fajtáit és az
akadálymentesítés színtereit.
Tudja ismertetni a gyógyászati segédeszközöket.
2.4. Gyógyászati segédeszközIsmerje a lenyomatvételi és mintavételi
ellátás
eljárásokat, a méretvételi eljárásokat.
Ismerje a méretezési információkat.
2.5. Gyártási alapismeretek
Ismerje a gyártástechnológia alapjait:
a fémipari technológiákat,
a képlékeny alakításokat,
a másolási technológiát,
a kézi szerszámok és eszközöket,
a fémipari alapműveleteket,
a műanyagipari technológiákat,
a hőre lágyuló műanyagoknál alkalmazott
technológiákat,
a hőre keményedő műanyagoknál alkalmazott
technológiákat,
a műanyagok és a mintakészítő anyagok
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megmunkáló eszközeit,
a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó
minőségbiztosítási előírásokat.
3. Anyagismeret
TÉMAKÖRÖK
3.1. Fémipari anyagismeret

3.2. Műanyagok
3.3. Segédanyagok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a fémek tulajdonságait:
az ötvözetek csoportosítását,
a fémek és a fémötvözetek alkalmazhatóságát a
gyógyászati segédeszközök gyártásában.
Ismerje a műanyagok tulajdonságait.
Ismerje a műanyagok alkalmazhatóságát a gyógyászati
segédeszköz ellátásban.
Ismerje a gyógyászati segédeszköz készítés
segédanyagait:
- a gipszet,
- a gipsz tulajdonságait, fajtáit,
- a különféle gipszek alkalmazási lehetőségeit a
gyógyászati segédeszközök gyártásánál,
- a lenyomatot és a mintakészítő anyagokat, és
azok tulajdonságait,
- a viaszok tulajdonságait, fajtáit,
- az egyéb alkalmazott segédanyagokat,
- a ragasztókat,
- a ragasztók csoportosítását,
- a ragasztók tulajdonságait, fajtáit,
- a ragasztás kötési módjait,
- az oldószereket,
- az oldószerek tulajdonságait, fajtáit,
- segédanyagok alkalmazhatóságát a gyógyászati
segédeszközök gyártásában.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
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Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
Feladatlap
Teszt jellegű
Rövid válaszokat
feladatok
igénylő feladatok
60 pont
40 pont
100 pont

15 perc
Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra a megjelölt témakörök és a
részletes követelmények alapján.
Témakörök:
- munkahelyi egészség és biztonság:
- munkaeszközök biztonsága:
- raktározás,
- biztonságtechnika,
- munkavégzés kockázati tényezői,
- kézi és gépi anyagmozgatás,
- munkaterületen alkalmazott jelzések,
- hulladékgazdálkodás,
- elsősegélynyújtás:
- életjelek vizsgálata,
- segélyhívás,
- eszköz nélküli újraélesztés,
- eszméletlen beteg ellátása, szakmai és anatómiai ismeretek:
- gyógyászati segédeszközök,
- anatómiai ismeretek,
- gyógyászati segédeszköz-ellátás,
- anyagismeret:
- segédanyagok.
Az írásbeli feladatok jellemzően az alábbi szöveges típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid
kifejtés, fogalommeghatározás, valamint tesztjellegű feladatok.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
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Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy komplex tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételek
címét és részleteit a gyártási folyamatok és az anyagismeret technikai változásait követve
évente felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 25-30%-át.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
Témakörök:
- „A” feladat:
- szakmai és anatómiai ismeretek:
- gyógyászati segédeszközök,
- anatómiai ismeretek,
- gyógyászati segédeszköz-ellátás,
- gyártási alapismeretek.
- „B” feladat:
- anyagismeret:
- fémipari anyagismeret,
- műanyagok,
- segédanyagok.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
A feladat megértése
2 pont
2 pont
4 pont
Alapfogalmak, definíciók ismerete,
10 pont
10 pont
20 pont
helyénvaló alkalmazása
Tárgyi tudás tartalma
11 pont
11 pont
22 pont
Logikusan, koherensen felépített felelet,
2 pont
2 pont
4 pont
szaknyelv korrekt használata
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont
25 pont
50 pont”
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13. Az R. Melléklet SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei az
alábbi III. Szociális ágazat szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:
54 761 01
Gyermekotthoni asszisztens,
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő,
54 762 02
Szociális asszisztens,
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő,
54 762 03
Szociális szakgondozó.
A) KOMPETENCIÁK
1. Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban való alkalmazása
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata írásban és
szóban

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak pontos ismerete,
megkülönböztetése.
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.

1.2. A szakmai fogalmakkal az Önálló előadásmód, a szakmai kifejezések helyes
ismeretanyag bemutatása,
alkalmazása. A szakmai szöveg összefoglalása laikusok
értelmezése
számára.
1.3. Kommunikáció köznyelvi A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos,
és szakmai nyelven
lényegre törő válaszadás.
2.

Információforrások kezelése

TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. A feladat
végrehajtásához használandó
A feladathoz kapcsolódó információforrások használata.
információk szakszerű
kiválasztása
2.2. A kiválasztott
információk,
Az információk, információforrások szakszerű
információforrások
használata.
szakszerű használata
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3. Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó
készség
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Az ismeretek
mozgósítása

Az információk szétválogatása, általános ismeretek
helyes mozgósítása.

3.2. A helyzetfelismerés

A helyzet konkrét elemeinek felismerése.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Társadalomismeret elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
1.1. A család és életmód
elmélete és gyakorlata

1.2. Szociológiai alapismeretek és
gyakorlati ismeretek
1.3. A társadalmi struktúra

1.4. A mai magyar társadalom

KÖZÉPSZÍNTŰ KÖVELMÉNYEK
Ismerje a család és az életmód szociológiai
összefüggéseit, a legfontosabb fogalmakat.
Ismerje a családot, mint támogató
rendszert, és mint problémaforrást.
Legyen képes a gyermek, az idős, a beteg
és a fogyatékkal élő ember helyének
meghatározására a családban.
Ismerje a család szerkezetét és
ábrázolásának technikáit.
Ismerje a társadalom fogalmát.
Ismerje a szociológia alapfogalmait.
Tudja értelmezni a társadalom összetételét,
szerkezetét bemutató adatokat.
Ismerje a társadalmi struktúrával
kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket.
Értelmezze helyesen az egyén társadalmi
meghatározottságát.
Ismerje a társadalmi egyenlőtlenségek
fogalmát, dimenzióit, újratermelésének,
újratermelődésének okait.
Ismerje az egyes életkorok és élethelyzetek
szükségleteit, és a szükséglet-kielégítés
módjait.
Legyen képes felismerni a társadalom ártóvédő hatását.
Ismerje a mai magyar társadalom
szerkezetét.
Legyen képes elemezni a társadalom, a
család és az iskola szerepét az
egyenlőtlenségek, a szegénység
mérséklésében és újratermelésében.
Tudja a társadalmi mobilitás fogalmát és
jellemzőit.
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1.5. Szervezetszociológia

Ismerje a szociális intézményrendszert.
Tudja felsorolni a szociális ellátás állami,
egyházi és civil szervezeteit, intézményeit.

2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
2.1. Szociálpolitikai alapismeretek

2.2. Szociálpolitikai beavatkozást
igénylő problémák
2.3. A szociálpolitika
intézményrendszere

2.4. Jogi és családjogi alapismeretek

2.5. A jóléti nagyrendszerek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a társadalompolitika,
szociálpolitika, jóléti politika,
szegénypolitika fogalmát, célját, értékeit.
Ismerje a szociálpolitika eszközeit,
alapvető összefüggéseit, feladatát,
intézményrendszerét.
Tudja az értékek és érdekek szerepét
meghatározni a szociálpolitikában.
Ismerje az állami újraelosztás és az állami
beavatkozás lehetséges eszközeit.
Ismerje a szociálpolitika alapelveit.
Ismerje az ellátások technikáit.
Értelmezze a problémának definiált
társadalmi jelenségeket és a hozzájuk
kapcsolódó ellátásokat.
Ismerje a szociális, foglalkoztatási,
családtámogatási, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi és munkaügyi
intézményrendszer feladatait.
Ismerje a támogatások rendszerét,
megszerzésének feltételeit.
Ismerje az intézmény adminisztrációját.
Rendelkezzen alapismeretekkel az államés a jogtudomány területéről, az
államszervezet felépítéséről, alkotmányos
alapjairól.
Tudja az alapvető emberi és polgári jogok
szabályait, a személyiség- és adatvédelem
szabályait.
Sorolja fel gyermekek jogairól szóló hazai
jogszabályokat.
Ismerje a gyermek és a fiatalkorúak
büntethetőségét.
Ismerje a gyermeki és szülői jogokat és
kötelességeket.
Ismerje a szociális jogokat, az ellátott-jogi,
betegjogi és gyermekjogi képviselő
feladatait.
Ismerje a legfontosabb jóléti védelem
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2.6. A lokális ellátások

2.7. Közigazgatási ismeretek

2.8. A szociális segítés etikája

kereteit, formáit.
Ismerje a társadalombiztosítás rendszerét,
tudjon felsorolni ellátásokat.
Ismerje a családtámogatásokat.
Ismerje a foglalkoztatással összefüggő
ellátásokat.
Ismerje a fogyatékkal élő személyek
esélyegyenlőségének területeit.
Ismerje a hajléktalan személyek ellátási
módjait.
Ismerje a legfontosabb közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszony jellemzőit.
Ismerje a szociális biztonság
megteremtésének lokális kereteit, formáit.
Tudja pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat.
Ismerje a közigazgatás alapfogalmait.
Ismerje az állam és az önkormányzatok
felépítését, hatásköreit.
Alapismeretekkel rendelkezzen a
jogalkalmazás és jogérvényesítés
lehetőségeiről.
Ismerje a helyi önkormányzati rendszer
általános sajátosságait.
Ismerje a települési önkormányzat szerveit.
Legyen képes eligazodni a lokális hatalmi
szervek és szervezetek, a
kormányhivatalok, a járási hivatalok
feladatai között.
Ismerje a közigazgatási eljárás alapvető
jogi szabályait, alapfogalmait.
Tudja értelmezni a társadalmi és a szakmai
etika jellemzőit.
Ismerje a szociális munka etikai szabályait,
az etikai kódex előírásait.
Legyen képes a gyermekek
autonómiájának, méltóságának,
identitásának, magukkal hozott értékeinek,
normáinak tiszteletben tartására.
Ismerje az együttműködés etikai szabályait,
a szakmai titoktartás és a korrekt
tájékoztatás módjait.

3. Pszichológiai és pedagógiai ismeretek elmélete és gyakorlata
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TÉMAKÖRÖK
3.1. Pszichológiai alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a pszichológia alapvető fogalmait
és összefüggéseit, a lelki jelenségeket és
folyamatokat.
Ismerje a szociokulturális környezet
fogalmát, az empátia, az önértékelés, az
egyén intellektuális és emocionális
jellemzőit.
Tudja értelmezni a szükségletek rendszerét,
a szükséglet kielégítés hiányainak jeleit.
3.2. Szociálpszichológiai jelenségek és Ismerje a szociálpszichológia fogalmát,
folyamatok
tárgykörét, a társadalom kisebb és
nagyobb egységeiben működő
jelenségeket.
Értelmezze a csoportközi viszonyok, a
társas érintkezés alapvető folyamatait és
összefüggéseit.
Tudja a kommunikáció csatornáit,
jellemzőit, a kommunikációs jelzéseket, a
nondirektív és a segítő beszélgetés
jellemzőit.
Ismerje az attitűdöket, én-védő
funkciókat, technikákat.
Ismerje az emberi vonzalmakat és
taszításokat, játszmákat.
Értelmezze az előítélet kialakulását és
annak okait, a csoportfolyamatokat
befolyásoló hatását.
Tudja a szerep, a szerepstruktúra, a
szerep-összeférhetetlenség, a
szerepkonfliktusok jellemzőit.
Ismerje a konfliktusok keletkezésének
okait és megoldásának alapvető
technikáit.
Tudja a segítés pszichológiai
összefüggéseit.
3.3. Az életút pszichológiája
Tudja az ember életkori fejlődésének
szakaszait, ezek fejlődési sajátosságait, az
egyéni fejlődést befolyásoló tényezők
jellegzetességeit.
Ismerje az anya-gyerek kapcsolat
jelentőségét a gyermek fejlődésében, a
szeparáció és a hospitalizáció jellemzőit.
Tudja a játék, tanulás és munka
személyiségalakító hatásait.
Ismerje az átlagtól eltérő fejlődés
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3.4. A személyiség pszichológiája

3.5. Szocializáció

3.6. Pedagógiai alapismeretek

jellemzőit, a fejlődési, beilleszkedési és
viselkedési zavarokat, a tanulási
nehézségeket, az agresszió, és a
pszichoszomatikus tünetek jellemzőit.
Tudja a kortárs csoportok szerepét az egyes
életkori szakaszokban.
Értelmezze a fejlődési és járulékos
kríziseket, a társadalmi traumák, a
társadalmi körülmények pszichikus
hatásait.
Ismerje a hozzászokások, függőségek,
szenvedélyek jellemzőit.
Ismerje a veszteségek fajtáit, pszichikus
hatását és feldolgozásuk folyamatát.
Tudja a személyiség fogalmát, a
személyiség szerkezetét, alakulását,
fejlődését a kultúra, a család és a
kortárscsoport hatását.
Ismerje a személyiségzavarok, fejlődési
zavarok, a deviáns viselkedés jellemzőit,
a serdülők és az ifjúkorúak
inadaptációjának jellemző vonásait.
Ismerje fel a felnőtt személyiség- és
viselkedészavarait, a viselkedési
rendellenességeket.
Tudja a szocializáció fogalmát és
folyamatát, a szocializációs színtereket és
hatásokat: anya, család, kortárscsoport,
gyermekintézmények, kiemelten az iskola,
munkahely, társadalmi szervezetek és
intézmények szerepét a szocializáció
folyamatában.
Ismerje a kulturális mintákat és normákat.
Ismerje a szociális identitás kialakulását, a
szociális tanulást, a kompetencia fogalmát.
Tudja a nevelés fogalmát, célját, feladatait,
a nevelési folyamat résztvevőit.
Ismerje a gyermek megismerésének
lehetőségeit, módszereit, a közvetett és
közvetlen nevelési módszereket.
Tudja a nevelő személyiségének jellemzőit,
a nevelésben betöltött szerepét.
Értelmezze a sikerek, kudarcok hatását a
nevelésben.
Ismerje az egyéni, csoportos, közösségi
nevelés lehetőségeit, formáit.
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Legyen képes a gyermek az életkorának
megfelelő környezet kialakítására, az
életkornak megfelelő, öntevékeny, szabad
mozgás és játék feltételeinek
megteremtésére a pedagógiai feladatokban.
Ismerje és tartsa tiszteletben a gyermekek
etnikai, vallási és kulturális sajátosságait,
hagyományait és szokásait.
Tudja az egyéni bánásmód alkalmazását.
Ismerje a sajátos szükségletű gyermekek
jellemzőit, a sajátos ütemű fejlődés
megnyilvánulási jeleit, a gyógypedagógiai
segítséget igénylő problémákat.
4. Egészségügyi alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
4.1. Az emberi test felépítése és
működése

4.2. Kórok és kórokok

4.3. A betegségek tünetei és a
betegmegfigyelés szempontjai

4.4. A gondozás és a betegellátás
laikus módszerei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az emberi test felépítését,
működését, a kültakaró, a mozgásszervrendszer, a légzőrendszer, a keringési
rendszer, az emésztőrendszer, a kiválasztó
rendszer, a szaporodás szervrendszere,
az érzékszervek, az idegrendszer
működését.
Tudja az emberi élet fejlődési szakaszait,
az egyes szakaszok testi jellemzőit.
Ismerje az egészség és a betegség
fogalmát, holisztikus értelmezését, a
betegségek kockázati tényezőit.
Tudja az egészségi állapotot befolyásoló
tényezőket, a természetes és mesterséges
környezet hatását az egészségre.
Tudja a vitális paramétereket.
Ismerje az állapotváltozások, a kór-okok, a
betegségek és állapotváltozások tüneteit, a
betegmegfigyelés szempontjait, a
csecsemő- és a gyermekkor gyakori
betegségeit.
Tudja a gondozás fogalmát, célját,
feladatait, a gondozás célcsoportjait,
tevékenységformáit.
Ismerje alapvető első-segélynyújtási
feladatokat.
Tudja az autonómia megőrzésének
lehetőségét a gondozás folyamán, az
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aktivitás fontosságát és fenntartásának
lehetőségeit.
Ismerje a házi patika szereinek és
gyógyszereinek összeállítását, a
gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés
szabályait, a gyógyszerelés, a gyógyszerek
bejuttatásának módjait a szervezetbe.
Legyen képes a gyógyszerelés hatásainak
és esetleges mellékhatásainak
megfigyelésére.
Ismerje a munka-, tűz- és a balesetvédelem
alapvető előírásait.
5. Népegészségügyi ismeretek
TÉMAKÖRÖK
5.1. A társadalmi helyzet és az
egészség

5.2. Közegészség

5.3. Egészségmegőrzés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a társadalom ártó-védő hatását, a
társadalmi helyzet és az életmód összefüggését
az egészséggel és betegséggel, az egészséget
veszélyeztető szenvedélyeket és szokásokat és
ezek társadalmi vetületeit.
Ismerje a népbetegségnek számító krónikus
betegségek okait.
Tudja a prevenciós és rehabilitációs
lehetőségeket, a prevenció három szintjét, a
támogató rendszereket.
Ismerje a leggyakoribb fertőző és járványt okozó
betegségeket, azok tüneteit, a fertőzőbetegek
ellátását.
Tudja a fertőtlenítési eljárásokat, a
fertőtlenítőszerek használatát, tárolását, a
fertőzések elhárítását.
Ismerje a védőfelszereléseket és tudja azok
használatát.
Tudja az egészségtudatos magatartás
jelentőségét, az egészséges életvitel feltételeinek
értelmezését a Maslow-féle szükségletrendszerben.
Ismerje az egészséget veszélyeztető tényezőket:
az egyén biológiai és pszichológiai adottságaiból
eredő rizikófaktorokat, a mesterséges és a
természetes környezetből, a helytelen
életvitelből és a káros anyagok szervezetbe
jutásából adódó rizikófaktorokat.
Tudja az egészséges táplálkozás kritériumait, a
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tevékeny életmód és az egészség kapcsolatát.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
Feladatlap

Egy „A” és „B” feladatot
tartalmazó tétel kifejtése

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga a szociális szolgáltatások végzéséhez szükséges elméleti felkészültség
ellenőrzése, az írásbeli vizsgán a szociális ágazati szakmai tartalmakról történik átfogó
számadás.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A központilag összeállított feladatsorban a tanult modulok fogalmai, törvényszerűségei,
jelenségei és összefüggései jelennek meg, ezek aránya:
- pszichológia (30%),
- társadalomismeret (30%),
szociálpolitika (20%),
gondozástan (10%),
egészségtan (10%).
A kérdéstípusok az előírt ismeret és képesség jellegű követelményeknek felelnek meg.

1059

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Az írásbeli feladatok jellemzően tesztjellegű, ismertetés, felsorolás, esetelemzés,
fogalommeghatározás, folyamatleírás, táblázat, grafikon-, diagramelemzés, problémamegoldó
feladatok.
Az írásbeli feladatsort az alábbi témakörökből kell összeállítani:
–Társadalomismeret elmélete és gyakorlata:
- a család és életmód,
- szociológiai alapismeretek,
- a társadalmi struktúra,
- a mai magyar társadalom,
- szervezetszociológia.
 Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek elmélete és gyakorlata:
- szociálpolitikai alapismeretek,
- szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák,
- jogi és családjogi alapismeretek,
- a jóléti nagyrendszerek,
- a lokális ellátások,
- közigazgatási ismeretek.
 Pszichológiai és pedagógiai ismeretek elmélete és gyakorlata:
- pszichológiai alapismeretek,
- szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok,
- az életút pszichológiája,
- a személyiség pszichológiája,
- szocializáció,
- pedagógiai alapismeretek.
 Egészségügyi alapismeretek:
- az emberi test felépítése és működése,
- kórok és kórokok,
- a betegségek tünetei és a betegmegfigyelés szempontjai,
- a gondozás és a betegellátás laikus módszerei.
 Népegészségügyi ismeretek:
- a társadalmi helyzet és az egészség,
- közegészség,
- egészségmegőrzés.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll, amelybe a vizsgázónak be
kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli vizsga a részletes érettségi vizsgakövetelményekben meghatározott mélységben a
fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az összefüggések
magyarázatát, bemutatását, gyakorlati alkalmazását igényli a vizsgázótól.
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A szóbeli vizsgán kerül megállapításra, hogy a vizsgázó képes-e a sokszínű szakmai
fogalomkészletet szabatosan alkalmazni, elméleti ismereteit az adott kérdéshez mozgósítani, és
azok felhasználásával a szakmai összefüggéseket észrevenni, megmagyarázni, alkalmazni, az
elméleti és gyakorlati összefüggések kölcsönhatását felismerni.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
-„A” feladat témakörei:
– Társadalomismeret elmélete és gyakorlata:
- a család és életmód,
- szociológiai alapismeretek,
- a társadalmi struktúra,
- a mai magyar társadalom.
 Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek elmélete és gyakorlata:
- szociálpolitikai alapismeretek,
- szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák,
- a szociálpolitika intézményrendszere,
- a jóléti nagyrendszerek,
- a lokális ellátások,
- a szociális segítés etikája.
-„B” feladat témakörei:
 Pszichológiai és pedagógiai ismeretek elmélete és gyakorlata:
- pszichológiai alapismeretek,
- szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok,
- az életút pszichológiája,
- a személyiség pszichológiája,
- szocializáció,
- pedagógiai alapismeretek.
 Egészségügyi alapismeretek:
- az emberi test felépítése és működése,
- kórok és kórokok,
- a betegségek tünetei és a betegmegfigyelés szempontjai,
- a gondozás és a betegellátás laikus módszerei.
 Népegészségügyi ismeretek:
- a társadalmi helyzet és az egészség,
- közegészség,
- egészségmegőrzés.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit, a
szempontokat, kompetenciákat és az ezekre adható feladatonként 25-25 pont felosztásával
kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat „B” feladat
Összesen
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Feladat megértése, lényeg kiemelése.
A témát példákkal is bemutatja, ismereteit
megfelelően alkalmazza, a problémát
komplexen értelmezi.
Szakmai alapfogalmak, jogszabályok
ismerete, használata.
Szakmai ismeretei megalapozottak, a
témára jellemző szakmai fogalmakat
pontosan használja.
Tények, jelenségek, folyamatok,
összefüggések ismerete, holisztikus
értelmezése, magyarázása.
A szakmai értékek és az etikai szabályok
szerinti problémaértelmezés és
megoldáskeresés.
Szakmai nyelv alkalmazása, logikusan
felépített szabatos előadásmód.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

5 pont

5 pont

10 pont

5 pont

5 pont

10 pont

5 pont

5 pont

10 pont

5 pont

5 pont

10 pont

5 pont

5 pont

10 pont

25 pont

25 pont

50 pont”

14. Az R. Melléklet PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei
az alábbi IV. Pedagógia ágazat szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs,
54 140 02
Pedagógiai és családsegítő munkatárs.

A) KOMPETENCIÁK
1. Olvasott szakmai szöveg megértése
TÉMÁK
1.1. Szakmai fogalmak
ismerete
1.2. Az olvasottak
összefoglalása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Fogalmak pontos ismerete, megkülönböztetése.
A szakmai szöveg összefoglalása laikusok számára.
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2. Általános taneszközök használata
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Gondozási
tevékenység

A gondozási tevékenység során alkalmazott eszközök
biztos ismerete és használata.
A tanórai eszközök ismerete, alkalmazásának lehetőségei a
pedagógus iránymutatásával.
A tanórán kívüli tevékenységekhez használható eszközök
köre, alkalmazásuk lehetőségei.

2.2. Tanóra
2.3. Tanórán kívüli
tevékenységek

3. Helyzetfelismerés
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A helyzet elemzése

A helyzet konkrét elemeinek felismerése.

3.2. A helyzet megoldása

Megoldási alternatívák kidolgozásának segítése.

4. Rendszerező képesség
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Lényegkiemelés

Információk szétválogatása megadott szempontok alapján.

4.2. Elvonatkoztatás
képessége

Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Pedagógia

TÉMAKÖRÖK
Általános pedagógia
és neveléstörténet
1.1.1. Általános pedagógia

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1.

1.2. Neveléselmélet
1.2.1. A nevelés fogalma és
nevelési alapelvek

Ismerje a pedagógia tárgyát, célját, feladatát,
tudományközi kapcsolatait.
Legyen képes elhelyezni a pedagógiát a tudományok
rendszerében
Használja szakszerűen a nevelés fogalmát.
Ismerje a nevelés fogalmát.
Ismerje a nevelési cél fogalmát.
Ismerje a nevelés feladat és eszközrendszerét.
Ismerje az érték és norma fogalmát a nevelés
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folyamatában.
Legyen képes kifejteni mit jelent az egyéni
sajátosságok figyelembevételének elve.
1.2.2. A nevelés színterei,
Értelmezze helyesen a nevelés társadalmi jellegét.
módszerei, folyamata
Ismerje a család szerkezetét, funkcióját, típusait.
Értelmezze helyesen a szocializáció és nevelés
kapcsolatrendszerét.
Ismerje a nevelési módszer fogalmát és típusait:
Ismerje a meggyőzés módszereit.
Ismerje a tevékenység megszervezésének
módszereit.
Ismerje a magatartásra ható módszereket.
Ismerje a különböző nevelési intézmények
szocializációban betöltött szerepét.
Ismerje a kortársak szerepét a szocializációban.
Ismerje a nevelés folyamatát.
Ismerje a pedagógus szerepét a nevelés
folyamatában.
1.2.3. Kommunikáció és
Tudja a kommunikáció fogalmát, funkcióit.
konfliktus
Ismerje a verbális kommunikáció fogalmát.
Ismerje a nonverbális kommunikáció fogalmát,
területeit.
Ismerje a konfliktus fogalmát, hátterét, a
konfliktusok fajtáit.
1.2.4. Különleges bánásmódot Ismerje a különleges bánásmód fogalmát.
igénylő gyermekek
Ismerje az SNI fogalmát.
Ismerje a HH fogalmát.
Ismerje a HHH fogalmát.
Legyen képes különbséget tenni a fenti fogalmak
között.
1.3. Didaktika
1.3.1. A didaktika fogalma,
Tudja a didaktika fogalmát, tárgyát.
tudománya
Ismerje a pedagógiai és didaktika kapcsolatát.
Tudja a didaktika alapfogalmait:
- a tanulás,
- a tanítás,
- az oktatás,
- az ismeret,
- a tudás fogalmát.
Tudja a jártasság, a készség, a képesség fogalmát és
legyen képes különbséget tenni a fogalmak között
Tudja az oktatás, képzés, nevelés fogalmát és azt,
hogy mit fejez ki ezek egysége.
1.3.2. A nevelés, oktatás
Ismerje az alapdokumentumokat és rendszerüket:
alapdokumentumai
Ismerje a NAT fogalmát, jellemzőit.
Ismerje a Kerettantervek fogalmát, jellemzőit.
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Ismerje az Irányelvek fogalmát és jellemzőit.
Ismerje a Pedagógiai Program fogalmát és jellemzői.
Ismerje a Helyi Tanterv fogalmát és jellemzőit.
Ismerje a tanmenet fogalmát és jellemzőit.
Ismerje a tematikus terv fogalmát és jellemzőit.
Ismerje az óratervezet fogalmát és jellemzőt.
1.3.3. A tanítás-tanulás
Ismerje a tanítás-tanulás folyamatának fogalmát.
tartalma és folyamata
Tudja, a gyermek ismeretszerzésének jellemzőit.
Ismerje az oktatási folyamat fogalmát.
Tudja az oktatási folyamat fázisait.
1.3.4. Módszerek és eszközök Ismerje a tanítás-tanulás folyamatának
a tanítási-tanulási folyamatban eszközrendszerét.
Tudja a módszer megválasztásának szempontjait.
Tudja a módszerek fajtáit:
Tudja a szóbeli ismeretközlés jellemzőit.
Tudja a szemléltetés módszerének jellemzőit.
Tudja a megbeszélés módszerének jellemzőit.
Tudja a gyakorlás módszerének jellemzőit.
Tudja az ismétlés módszerének jellemzőit.
2.
TÉMAKÖRÖK
Gondozási
tevékenység
2.1.1. Az egészséges
életmódra nevelés területei

Pedagógia gyakorlat
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1.

2.1.2. A harmonikus,
összerendezett mozgás
fejlődésének elősegítése

Ismerje a gyermekek gondozásának alapjait,
szabályait, és tudja ezeket alkalmazni a
gyakorlatban.
Ismerje az egészséges életmód területeit, és tudja
ezeket alkalmazni a gyakorlatban.
Ismerje a gyermek testi szükségleteit, és
kielégítésének módjait.
Ismerje a gyermek mozgásigényeiknek
kielégítésének lehetőségeit.
Ismerje a gyermek fejlettségének mutatóit.
Legyen képes megítélni, hogy a gyermek
fejlettsége megfelel-e életkorának.
Legyen képes elemezni gyermektevékenységet –
játék, munka, tanulás – pedagógiai/pszichológiai
szempontok alapján.
Legyen képes elemezni gyermektevékenységet
vagy saját hospitálási élmény felhasználásával.
Ismerje a gyermek mozgásfejlődésének
sajátosságait.
Ismerje a harmonikus mozgásfejlődés feltételeit és
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legyen képes, ezen feltételek megteremtésére.
Ismerje a mozgásfejlődés lépéseit.
Ismerje a mozgás harmonikus fejlődésének
biztonságos és fejlesztő feltételeit.
2.1.3. A gyermek
Legyen képes részt venni a tanulók higiénés
egészségének védelme, edzése, szokásainak kialakításában.
óvása, megőrzése
Legyen képes részt venni a tanulók öltözködési
szokásainak kialakításában.
Legyen képes részt venni tanulók étkezési
szokásainak kialakításában.
Tudja szervezni és felügyelni a csoportos
étkeztetést.
Ismerje a beteg gyermek igényeit.
Legyen képes felügyelni a beteg gyermeket.
Legyen képes gyakoroltatni a tanulóval a
mindennapi élethelyzethez szükséges
tevékenységeket.
Legyen képes ellenőrizni a tanuló higiénés és
önkiszolgálási tevékenységét.
2.2. A gyermek
megismerése,
tevékenységének
megfigyelése,
problémahelyzetek elemzése
2.2.1. A gyermek
Ismerje a megfigyelés módszerét.
megismerésének módjai
Ismerje a szociometria módszerét.
Legyen képes irányítással alkalmazni a
szociometria módszerét.
Irányítással legyen képes megfigyelni a játék,
munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjait.
2.2.2. Iskolán kívüli
Legyen képes részt venni az iskolán kívüli
programok
programok szervezésében.
Legyen képes részt venni a tanulók motivációjának
felkeltésében.
Ismerje a motiváció felkeltésének módjait.
Legyen képes az iskolán kívüli programokhoz a
szükséges eszközök előkészítésére.
Legyen képes az iskolán kívüli programokhoz a
szükséges eszközök készítésére.
2.2.3. Konfliktusok
Ismerje a viselkedést kiváltó és fenntartó okokat.
Ismerje a gyermek megismerésére alkalmas
módszereket.
Legyen képes kutatni a konfliktusok gyökereit.
Legyen képes véleményét a humanista értékek
(tisztelet, felelősségvállalás, stb.) közvetítésével
megfogalmazni.
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3.

TÉMAKÖRÖK
3.1.

Pszichológia
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Általános
és
személyiséglélektani
ismeretek
3.1.1. A pszichológia tárgya, Tudja az általános lélektani alapfogalmak
feladata
jelentését.
Legyen képes elhelyezni a pszichológiát a
tudományok rendszerében.
Ismerje a pszichológia módszereit.
3.1.2. Megismerési
Ismerje a megismerési folyamatokat:
folyamatok
Ismerje az érzékelés, az észlelés, a figyelem, a
tanulás, az emlékezés, a képzelet és a gondolkodás
folyamatát.
3.1.3. Nyelv és a
Ismerj a kommunikációs alapfogalmakat.
kommunikáció
Ismerje az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatását.
Mutasson rá az érzelmek kifejeződésének szerepére
a hiteles kommunikációban.
3.1.4. Motiváció
Ismerje a motiváció, motivátor, motívum
fogalmakat.
Tudja ezek alkalmazásának lehetőségeit a
pedagógiai munkában.
3.1.5. A személyiség
Ismerje a személyiség fogalmát.
fogalma, személyiség-lélektani Ismerje a személyiség fejlődését meghatározó
alapismeretek
biológiai tényezők és a környezeti
nevelési hatások kölcsönhatását.
Ismerje az adottság rátermettség, hajlam,
temperamentum, az érdeklődés, képesség, tehetség,
kreativitás fogalmakat.
3.2. Fejlődéslélektan
alapjai
3.2.1. Fejlődéslélektan tárgya Ismerje a fejlődéslélektan fogalmát.
Ismerje a fejlődéslélektan tárgyát, módszereit.
Tudja a pszichikus fejlődés feltételeit.
Ismerje Piaget elméletének alapjait.
Ismerje Freud elméletének alapjait.
3.2.2. A méhen belüli
Ismerje az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit.
fejlődés és a csecsemőkor
Ismerje a gyermek és gondozója közötti kapcsolat
jelentőségét.
Ismerje az anya-gyermek kapcsolat kiemelt
szerepét csecsemőkorban.
Ismerje a kötődés fogalmát.
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Ismerje a hospitalizáció fogalmát, jellemzőit.
3.2.3. A kisgyermekkor és az Ismerje az kisgyermekkor fejlődésének
óvodáskor
sajátosságait.
Ismerje, az óvodáskor fejlődésének sajátosságait.
Ismerje a játék fogalmát, fajtáit.
Ismerje az akarat, az önkontroll és a feladattudat
fejlődését meghatározó tényezőket.
3.2.4. Az iskoláskor és a
Ismerje az iskoláskor és a serdülőkor jellemzőit.
serdülőkor
Ismerje a kognitív és biológiai fejlődés
sajátosságait.
Ismerje a társas kapcsolatok fejlődésének
sajátosságait.
Tudja az identitás fogalmát.
3.2.5. A felnőtt- és az időskor Ismerje a felnőtt- és időskor jellemzőit.
Ismerje a jellemző biológiai és szociális
változásokat.
3.3. Szociálpszichológia
alapjai
3.3.1. Szociálpszichológia
Ismerje a szociálpszichológia fogalmát.
Ismerje a szociálpszichológia tárgyát, területeit.
3.3.2. A személyek egymásra Ismerje a társas hatás fogalmát.
hatása
Ismerje a szociális interakció fogalmát, jellemzőit.
Ismerje a szerep, az érték fogalmakat.
Ismerje a konfliktusok fajtáit.
Ismerje a kommunikáció fogalmát, fajtáit.
Ismerje a verbális és nonverbális közlés viszonyát.
3.3.3. A csoport
Ismerje a csoport fogalmát.
Ismerje a csoportok fajtáit és szerveződésük alapját
Ismerje a csoportfejlődés szakaszait.
Ismerje a sztereotípia és az előítélet fogalmát
Legyen képes megkülönböztetni a sztereotípiát az
előítélettől.
3.4. Pedagógiai
pszichológia és
munkalélektan alapjai
3.4.1. Pedagógiai
Ismerje a pedagógiai pszichológia fogalmát.
pszichológia
Ismerje a pedagógiai pszichológia tárgyát
Ismerje a vezetési, nevelési stílusok fogalmát és
fajtáit.
Ismerje a tekintélyelvű nevelési és vezetési stílust.
Ismerje a megkívánó nevelési és vezetési stílust.
Ismerje a ráhagyó nevelési és vezetési stílust.

A vizsga részei

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
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Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
100 pont
50 pont
A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
Témakörök

Anyag
Mikor?

NINCS

Jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Írásbeli vizsga
120 perc
Feladatlap
Egyszerű, rövid
Szöveges
választ igénylő
(kifejtendő)
feladatok
feladatok
60 pont
40 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc

Egy gyakorlatközpontú tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a pedagógia ágazati szakmai tartalmakról történik átfogó számadás.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. A központi írásbeli feladatsor feladatai a
részletes érettségi követelmények valamennyi témaköréből kiválasztásra kerülhetnek.
Tartalmi szerkezet
A feladatlap ismeretanyagának kiválasztása a témakörökhöz tartozó részletes követelményeken
alapul. A feladattípusok az előírt képességjellegű követelményeknek felelnek meg. Az egyes
követelményekhez rendelt arányok azt a célt szolgálják, hogy teljes egészében érvényesüljenek a
megfogalmazott fejlesztési követelmények.
Az írásbeli feladatlap feladatait 50%-ban a pszichológiai, 50%-ban a pedagógiai modul
témaköréhez kapcsolódó feladatok alkotják, az egyes témakörökhöz tartozó témák arányainak
figyelembevételével.
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Témakörök:
- pedagógia,
- pedagógia gyakorlat,
- pszichológia.
A feladatokban megjelenő kompetenciák arányai:
Kompetenciák

Pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása
Pszichológiai ismeretek problémacentrikus
bemutatása
Pedagógiai ismeretek tematikus bemutatása
Pedagógiai ismeretek problémacentrikus
bemutatása
A szaknyelv alkalmazása

Egyszerű,
rövid választ
igénylő
feladatok
20%
15%

Szöveges
(kifejtendő)
feladatok

20%
15%

10%
30%

30%

20%

10%
30%

Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
Ha a szóbeli tételek kifejtése forrásanyagot, mellékletet, ábrát, esetleg eszközt igényel, ezt a
segédletet a vizsgázó a tételbe építve kapja meg, és a szóbelei felelete kifejtése alatt használhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és a részletes vizsgakövetelmények
alapján kell meghatározni.
A szóbeli vizsga gyakorlati feladatokat tartalmaz.
A gyakorlati feladatok logikai feldolgozása az ismeretelemző-értékelő, önálló gondolkodást, a
lényegkiemelő és rendszerező képességet, a kreativitást kívánja meg a vizsgázótól. A különböző
életkori szakaszokban felmerülő alapvető testi, lelki, szociális, gondozási igények, a nevelés
körébe tartozó alapproblémák felismerése, a pedagógiai helyzetek, döntési szituációk, etikai
kérdések értelmezése során megmutatkoznak a vizsgázó jövőbeni szakmai munkájához szükséges
személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciák motívumai.
Témakörök
- pedagógia gyakorlat,
- pszichológia.
Példák
- gondozási tevékenység, pedagógiai-pszichológiai szempontú elemzése,
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- gyakorlati példákban gyermektevékenység (játék, munka, tanulás) pedagógiai-pszichológiai
szempontú elemzése,
- vizsgálati módszerek jellemzőinek szakszerű leírása, pedagógiai hasznosításuk bemutatása,
- pedagógiai problémahelyzetek, szituációk megoldásának pedagógiai-pszichológiai szempontú
elemzése, véleményezése,
- „Mit tenne, ha” - döntés szituáció megoldása,
- konfliktusmegoldások pedagógiai-pszichológiai szempontú elemzése, véleményezése.
A feladatokban megjelenő kompetenciák arányai:
Kompetenciák
Pedagógiai gyakorlati feladatok logikai feldolgozása
A szaknyelv alkalmazása

Százalék
80 %
20 %

A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a
feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
A tétel tartalmának megértése, a tétellel kapcsolatos
15 pont
központi ismeretek kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
15 pont
A felelet felépítése, előadásmódja
10 pont
Szakmai terminusok szakszerű használata
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
50 pont”

15. Az R. Melléklet KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete
15.1. az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei az V. Képző- és iparművészet ágazat alábbi szakképesítéseinek közös
szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 211 01
Dekoratőr,
- 54 211 02
Divat- és stílustervező,
- 54 211 03
Festő,
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- 54 211 04
- 54 211 05
- 54 213 02
- 54 211 06
- 54 211 07
- 54 211 08
- 54 211 09

Grafikus,
Kerámiaműves,
Kiadványszerkesztő,
Ötvös, fémműves,
Szobrász,
Textilműves,
Üvegműves.

A) KOMPETENCIÁK
1. Képző- és iparművészeti szakmai igényesség, megbízhatóság
TÉMÁK
1.1. Képző- és iparművészeti
szakmai igényesség
1.2. Önálló, felelős
feladatmegoldás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Bemutatott munkák, szakmai anyagok igényes és
kivitelezése.
A szakmai feladatok gondos, körültekintő megoldása.
Hagyományos és újabb tervezési, technikai megoldások
beépítése a kivitelező munkába.

2. Szakmai nyelv és beszédkészség
TÉMÁK
2.1. A szakmai kifejezések
helyes használata
2.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
2.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai kifejezések megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A téma tartalmának logikus felépítése a szakmai nyelv
helyes alkalmazásával.
A téma pontos, szabatos, lényegre törő kifejtése.

3. Művészettörténeti korok, műalkotások felismerése
TÉMÁK
3.1. A művészettörténeti
korok, stílusok az ókortól a
XIX. századig
3.2. A műalkotások
jellemzőinek azonosítása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Megbízható tárgyi tudás a művészettörténeti korokról, a
szakmai kifejezések megfelelő használata.
Az adott műtárgy általános és egyedi jellemzőinek
azonosítása és ismertetése.
4. Szabadkézi rajzolás, festés

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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4.1. Szabadkézi rajzolás
4.2. Festés

Koncentrált megfigyelés, az ábrázolt látvány arányainak
és karakterének visszaadása a szabadkézi rajzok
készítésekor.
A foltábrázolásra és színhasználatra épülő ábrázolás
képessége a festmények készítésekor. Tudatos,
következetes színhasználat, formaalakítás és festői
eszközök alkalmazása.

5. Képző- és iparművészeti kivitelező eszközök, technikák alkalmazása
TÉMÁK
5.1. Eszközök
5.2.Technikák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A vizuális ábrázolás eszközeinek gyakorlott, magabiztos
használata. A vázlatkészítési és modellezési eljárások és a
kivitelezési folyamat fázisainak ismerete, alkalmazása.
Megfelelő szintű szakmai technikai készségek, szakszerű
eszközhasználat.
Biztos anyagismeretre és technológiai gyakorlatra épülő
kivitelezési munka.

6. Szakmai munkák manuális és digitális prezentációja
TÉMÁK
6.1.Manuális dokumentáció
készítése és bemutatása
6.2.Informatikai és verbális
kompetenciák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Anyaggyűjtés, dokumentálás és archiválás a szakmai
munkák során. A tervek és alkotások manuális
eszközökkel történő installálása, rendezése és bemutatása.
Elektronikus eszközökkel dokumentál, archivál,
prezentációt készít és bemutat. A digitális munkája és
verbális bemutatója eleget tesz a szakmai technikai és
esztétikai elvárásoknak és a szakszerű bemutatás
szabályainak.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Művészettörténet

TÉMAKÖRÖK
1.1. A művészetek története
az ókortól a XIX. század
végéig

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes bemutatni a művészettörténet korszakait.
Legyen képes a műalkotások felismerésére, a kor, a stílus
meghatározására.
Legyen képes a művészeti alkotások, iparművészeti
tárgyak korba és társadalmi és földrajzi környezetbe
illesztésére.
Legyen képes felismerni az egyes művészettörténeti
korszakok közismert alkotóit, kiemelkedő alkotásait,
tárgyait.
Ismerje az ókori egyiptomi birodalom korszakait, az
egyiptomi művészet stílusjegyeit, jellegzetességeit.
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Ismerje az antik görög művészet korszakait, stílusjegyeit,
jellegzetességeit.
Ismerje az antik római művészet nagy korszakait, magyar
vonatkozásait.
Ismerje az ókeresztény és bizánci művészet
kialakulásának történeti körülményeit, jellegzetességeit.
Ismerje a románkori művészet főbb területeit,
stílusjegyeit, jellegzetességeit.
Ismerje a gótikus művészeti korszak legfőbb műemlékeit,
alkotásait, stílusjegyeit.
Ismerje az itáliai reneszánsz művészet korszakait,
stílusjegyeit, jellemzőit.
Ismerje a barokk művészet jellemző műfajait, Európa
különböző területeinek eltérő barokk stílusjegyeit.
Ismerje a klasszicizmus és romantika művészetének
alkotásait, megnyilvánulási területeit.
Ismerje az impresszionizmus és posztimpresszionizmus
alkotásait, vezéralakjait.
Ismerje a XIX. század végi európai építészet, művészet és
tárgykultúra jellemző példáit, kiemelkedő alkotóit.
2. Rajz/festés
TÉMAKÖRÖK
2.1. A látvány utáni
ábrázolás és formaképzés
alapjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a képi komponálás szabályait.
Legyen képes alkalmazni a perspektivikus ábrázolás
törvényszerűségeit.
Legyen képes a kompozíció arányainak helyes
megfigyelésére, ábrázolására.
Ismerje a különböző képi és plasztikus elemek
formaalakító és felületképző lehetőségeit.
Legyen tisztában a színek törvényszerűségeivel.
Ismerje és alkalmazza a különböző kontraszthatásokat
Legyen képes a fény-árnyék viszonyok megjelenítésére,
a tónusképzés lehetőségeinek bemutatására.
Tudja alkalmazni a rajzolás és festés különböző
technikáit.
Legyen képes megjeleníteni egyszerű geometrikus
formákat és bonyolult térelemeket.
Legyen képes ábrázolni természeti formákat,
növényeket és állatokat.
Legyen képes megjeleníteni az épített külső és belső
környezetet.
Tudjon különböző kompozíciókat alkotni, montázst,
kollázst, kevert és egyedi technikákat alkalmazni.
Tudjon tárgyakat, növényi és állati formákat, emberi
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2.2. Emberábrázolás
alapjai

2.3. Ember és tér

2.4. Szakmai rajz

figurát, portrét rajzolni vagy festeni.
Ismerje az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítésének és kiállításának szabályait, legyen képes
a portfóliójának önálló összeállítására.
Ismerje a képi komponálás szabályait.
Ismerje a különböző képi elemek felületképző
lehetőségeit.
Legyen tisztában a színek törvényszerűségeivel és
kifejezőerejével.
Legyen képes a fény-árnyék viszonyok megjelenítésére,
a kontraszthatások bemutatására, a tónusképzés
lehetőségeinek megmutatására.
Ismerje a rajzolás és festés különböző technikáit.
Ismerje az emberi test felépítését, anatómiai szerkezetét,
arányait, mozgását.
Legyen képes emberi figura, portré rajzolására,
festésére, a belső szerkezet, tömegarányok vagy a színek
helyes ábrázolására.
Ismerje az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítésének és kiállításának szabályait, legyen képes
a portfóliójának önálló összeállítására.
Ismerje a komponálás szabályait.
Ismerje a különböző képi elemek felületképző
lehetőségeit.
Legyen tisztában a színek törvényszerűségeivel.
Legyen képes a fény-árnyék viszonyok megjelenítésére,
a kontraszthatások, a tónusképzés lehetőségeinek
bemutatására.
Ismerje a rajzolás és festés különböző technikáit.
Legyen képes geometrikus formák és térelemek
megjelenítésére.
Legyen képes megjeleníteni a környezet és emberi
figura együttesét.
Tudjon különböző kompozíciókat alkotni, montázst,
kollázst, kevert és egyedi technikákat alkalmazni.
Legyen képes emberi figura, portré rajzolására,
megfestésére.
Legyen képes részt venni dombormű, szobor és
plasztika készítési folyamatában.
Ismerje az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítésének és kiállításának szabályait.
Legyen képes a portfóliójának önálló összeállítására.
Legyen képes a különféle formák, téri elemek kifejező
kapcsolatainak megjelenítésére.
Legyen képes a formák térszerkezeti sajátosságainak,
viszonyainak térbeli ábrázolására.
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Ismerje az elkészült munkák bemutatásának és
kiállításának szabályait.
Legyen képes a portfóliójának önálló összeállítására.
3. Technológia
TÉMAKÖRÖK
3.1. Tájékozódás,
anyagismeret
3.2. Eszközismeret

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen tisztában az információgyűjtés menetével,
formáival és lehetőségeivel.
Ismerje a szakmai területen használatos alapanyagok,
segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjait.
Ismerje a szakmai terület kivitelezési munkáihoz
használatos technikai és technológiai eljárásokat.
Ismerje a szakmai kivitelező eszközöket és
berendezéseket.
4. Tervezés és gyakorlat

TÉMAKÖRÖK
4.1. Tervezés

4.2. Anyag és
eszközhasználat
4.3. Kivitelezés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a szakmai feladatok megoldásának menetét.
Legyen képes célirányos gyűjtőmunkát végezni,
tanulmányrajzokat, vázlatokat készíteni hagyományos és
számítógépes módszerekkel.
Legyen képes közreműködni a tervdokumentációk
anyagainak elkészítési és összeállítási folyamataiban.
Legyen képes a vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használatára (pl. magyarázó, közlő rajzon).
Legyen képes a feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztására és használatára.
Ismerje az alapvető szakmai kivitelező eszközöket.
Legyen képes a feladatnak és a tervezési-kivitelezési
célnak megfelelő anyagok és eszközök kiválasztására.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

100 pont

50 pont
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A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

Saját rajzeszközök/
festőeszközök

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

A II. Feladatlap
megoldásához:
Rajzterem és rajztáblák,
rajzbakok, egyedi
világítás (modell
Portfólió (a leadott digitális
megvilágításához),
adathordozón),
csoportonként 1 fő élő
modell, vizsgázónként 1
számítógép, projektor
db rajzolásra alkalmas
papír A/2 (420x594
mm), 1 db festésre
alkalmas papír A/2
(420x594 mm)

Portfólió (eredeti)

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

45 perc
Művészettörténet
tesztjellegű rövid
feladatok
30 pont

135 perc

Portfólió (mappa) bemutatás

Rajz vagy festés
100 pont

70 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a két vizsgafeladat alapján a vizsgázó készségeit, képességeit teljesítményét,
elsajátított ismereteit a művészettörténeti tesztek, rövid feladatok megoldásával, valamint a
helyszínen készített rajz vagy festés feladaton keresztül az ismereteket, ábrázolási készségét
együttesen, objektíven kell értékelni.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
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A feladatok két feladatlapon kerülnek összeállításra.
A vizsgázó először az I. Feladatlapot oldja meg. A vizsgalapokat 45 perc leteltével a felügyelő
tanár összegyűjti. A feladatlapok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga
időtartamába nem számítható be. A két feladatlap megoldása között 10 perc szünetet kell tartani.
I. Feladatlap
Művészettörténet
A feladatlap 20 kérdésből áll. A feladatok a műalkotások időrendbe helyezését, korok szerinti
csoportosítását, korstílusok és híres alkotások párosítását, korstílusok és jellemzőik egymáshoz
rendelését, híres alkotók és alkotásaik kiválasztását, szakmai fogalmak meghatározásának
kiválasztását, illetve szövegből hiányzó fogalmak beírását tartalmazzák. A feladatlapban szereplő
rövid, feleletválasztós kérdések a művészettörténet témakör részletes követelményeiben felsorolt
művészettörténeti korszakokat és fogalmakat dolgozzák fel. A feladatlapba illesztett esetleges
képanyagon felül, más segédanyag felhasználása nem lehetséges.
II. Feladatlap
Rajz vagy festés
A feladatlap a modell utáni ábrázoláshoz előkészített beállításhoz (ülő ruhás alak rajzolása vagy
festése a kezek ábrázolása nélkül) három különböző ábrázolási megközelítést vagy technikai
követelményt tartalmaz. A vizsgázó a helyszínen megismert feladatokból kiválaszt egyet, melyet
a rendelkezésre álló időben (3x45 perc alatt) a feladathoz illeszkedő technikával elkészít. A
feladat teljesítésébe a modell számára biztosított, 45 perces szakaszok közötti szünetek (15 perc)
nem számítanak bele.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgán a portfólió (mappa) bemutatásával a képzési időszak alatt készült alkotások
alapján, illetve ezek bemutatása során megismerhető szakmai nyelvben való jártasságot, technikai
felkészültséget együttesen, objektíven kell értékelni.
A vizsgázó a portfólió (mappa) lapjait a vizsgaleírás alapján állítja össze. A tanulói
jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázót a portfólió (mappa)
elkészítésében a képzőintézmény szaktanára, illetve az intézményben dolgozó szakos pedagógus
segíti. Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói
jogviszonyban, önállóan készíti el a vizsgaleírásban megadott portfóliót.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A manuális vagy digitális technikával összeállított portfóliót a vizsgázónak legkésőbb az írásbeli
vizsgaidőszak kezdetéig el kell készítenie, majd a lapokról készített felvételeket csak olvasásra
alkalmas digitális adathordozón le kell adnia. A portfólió leadásának helye a tanulói
jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázó esetében a
képzőintézmény, annak a vizsgázónak, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs
tanulói jogviszonyban, a vizsgát szervező intézmény. A leadott anyagot a szóbeli gyakorlati
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jellegű vizsga bemutató anyagaként kell kezelni. A portfólió részét képezhetik a szakmai lapokra
szerkesztetten, a munkák során készült vázlatok, fényképek és bármilyen más, a vizsgázó által
kiválasztott dokumentáció. A vizsgázó által összeállított szakmai lapok dokumentációs anyaga a
szóbeli bemutatást támogatja.
A digitális adathordozón leadott portfóliónak 6 darab digitális képet kell tartalmaznia pdf
formátumban. Az A/2 méretű oldalakat manuális vagy digitális technikával lehet létrehozni, a
manuális technikával készült feladatot digitalizálni kell. A digitális technikával készült munkákat
ki kell nyomtatni. Egy képen (oldalon) több feladat bemutatása is lehetséges.
A portfólió oldalai sorszámmal ellátottak, a következő tartalmak szerinti összeállításban:
1.
Tanulmányrajz, amelynek témája a tárgy- vagy térábrázolás,
2.
Figura tanulmány (egész- vagy félalakos ábrázolás),
3.
Festett vagy egyéb színes technikával készült kompozíció,
4-6. három oldal, a szakmai feladatokat dokumentáló képi együttes
(egy oldalon több rajz, vázlat, fotó is lehet).
A vizsgázó az elkészült 6 darab portfólió lapot a segítő szaktanárnak bemutatja, ezzel egy időben
a portfólió lapokról készült 6 darab fájlt csak olvasásra alkalmas digitális adathordozón átadja. A
portfólió oldalairól készült digitális felvételek a hosszabbik oldalukon legalább 3500 pixel
méretűek legyenek.
A segítő szaktanár a munkák megtekintése és ellenőrzése után vizsgázónként a központi sablon
alapján elkészíti az igazolólapot, amely a következő adatokat tartalmazza:
– képzőintézmény neve,
– a vizsgázó neve,
– a portfólió (mappa) készítésének dátuma,
– a leadott feladatok (oldalak) sorszáma és megnevezése, készítésének éve,
– a képek kicsinyítve,
– a segítő szaktanár neve,
– a segítő szaktanár aláírása,
– a portfólió (mappa) leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma.
A vizsgázó munkáit a megbízott segítő szaktanár által kitöltött igazolólap hitelesíti. Az
igazolólapot a segítő tanár aláírása, valamint a képzőintézmény pecsétje és képviselőjének
aláírása hitelesíti. Annak a vizsgázónak a portfóliójához, aki érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, nem tartozik igazolólap.
A segítő szaktanár a vizsgázóktól átvett digitális adathordozókat és a kitöltött igazolólapokat a
képző intézménynek vagy a vizsgát szervező intézménynek átadja. A képzőintézmény az
anyagokat vizsgacsoportonként rendezi, és a hitelesített igazolólapokkal együtt továbbítja a
vizsgát szervező intézménynek.
A portfólió (mappa) értékelése csak abban az esetben lehetséges, ha megfelel a kiírásban szereplő
alábbi formai követelményeknek:
6 db pdf kiterjesztésű fájlt tartalmaz,
a fájlok számozása megtörtént,
az oldalak a kiírásnak megfelelően készültek el és kerültek kiválogatásra,
a munkák hitelesítése megtörtént.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A portfólió és bemutatásának értékelése
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A vizsgázó a szóbeli vizsgára magával viszi az eredeti portfóliót, a vizsga helyszínén szóban
önállóan bemutatja, a bemutatáshoz felhasználhatja a digitalizált portfólióját is. Értelmezi a
munkáit, és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A kérdező tanár a vizsgázó
által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával
mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a szakmai fogalmak pontos használatát
együttesen értékeli.
A portfólió bemutatáshoz tételsor nem kapcsolódik.
A portfólió szakmai anyagának értékelési szempontjai
1.
Tanulmányrajzok
Az arányok helyes és pontos megfigyelése,
komponálás és kompozíció
Perspektivikus térábrázolás
Vonalkezelés, tónusok
2.
Festett, illetve színes kompozíciók
A színek tudatos alkalmazása
Az arányok helyes megválasztása, komponálás és
kompozíció
Az alkalmazott technikában való jártasság
3.
Szakmai feladatok
A bemutatott anyag sokszínűsége, sokoldalú
technikai megoldásai
A kivitelezés szakszerűsége, technikai
felkészültségének szintje, nehézségi foka
Az elkészült szakmai anyag kidolgozottsága,
pontos, igényes megvalósítása
A portfólió (mappa) oldalainak kivitelezési minősége,
összképe
A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési
szempontjai
A szakmai munka tartalmának, folyamatának
bemutatása
Előadásmód, szaknyelv alkalmazása
A feltett kérdések megértése, adekvát válaszadás
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
10 pont
4 pont
3 pont
3 pont
10 pont
4 pont
3 pont
3 pont
14 pont
6 pont
4 pont
4 pont
6 pont
10 pont
5 pont
3 pont
2 pont
50 pont”

15.2. a IV. A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN cím Emelt szintű vizsga alcím Írásbeli
vizsga pont Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok két feladatlapon kerülnek összeállításra.
A vizsgázó először az I. Feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 60 perc leteltével a
felügyelő tanár összegyűjti. A dolgozatok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a
vizsga időtartamába nem számítható be.
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I. Feladatlap
Művészettörténet
A feladatlap három esszéfeladatot tartalmaz. A feladatok egy-egy korszak megadott szempont
szerinti megközelítését tartalmazzák, amelyek közül a vizsgázó szabadon választ egyet. A
korszakok a művészettörténet témakör részletes követelményekben felsorolt művészettörténeti
korszakai közül kerülnek kijelölésre.
II. Feladatlap
Rajz vagy festés
A feladatlap 4 különböző feladatából a vizsgázó kiválaszt egyet, majd szabadon eldönti, hogy azt
rajzzal, vagy festéssel kívánja-e megoldani.
A feladat teljesítésére rendelkezésre álló időkeretbe (4x45 perc) nem számítanak bele a modell
számára biztosított, 45 perces szakaszok közötti szünetek (15 perc).”

16. Az R. Melléklet HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A hang-, film- és színháztechnika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi
vizsgakövetelményei a VI. Hang-, film és színháztechnika ágazat alábbi szakképesítéseinek
közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 213 01
Hangmester,
- 54 213 03
Mozgókép- és animációkészítő,
- 54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelvi- és beszédkészség
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak helyes
használata
1.2. A szakmai fogalmak
segítségével az ismeretek
bemutatása és értelmezése
1.3. Köznyelvi kommunikáció

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
alkalmazása. A fogalmak jelentésváltozásainak
megkülönböztetése.
Képes a számon kért ismereteket önállóan rendszerezi és
a megfelelő szakkifejezések alkalmazásával ismertetni.
Képes gondolatait megfelelő szókinccsel, nyelvi
gazdagsággal a művészeti tevékenységet végző embertől
elvárható szinten bemutatni.
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2. Áttekintő és értelmező képesség
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az összetett feladatok
önálló áttekintése és
értelmezése

Legyen képes az elvégzendő munkákat megbízhatóan
értelmezni és végrehajtani.

2.2. Műszaki dokumentumok
áttekintésének képessége
2.3. A művészeti jelképek
ismerete és értelmezése

Legyen képes a műszaki életben alkalmazott jeleket és
ábrákat felismerni és rendszerezni, ezek segítségével
elvégezni a rábízott feladatokat.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a hang- és zeneművészeti
jeleket a feladatvégzése közben.
3. Körültekintés, elővigyázatosság

TÉMÁK
3.1. Feladatvégzés közbeni
körültekintő magatartás
3.2. Technikai eszközök és
berendezések elővigyázatos
használata
3.3. Archiválás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a feladatok elvégzése közben a körültekintő
munkavégzésre. Ismerje fel a potenciális veszélyhelyzeteket
és legyen képes elkerülni azokat.
Ismerje a rábízott eszközök és gépek biztonságos és
elővigyázatos használatát.
Legyen képes az elővigyázatos munkavégzésre.
Ismerje a munkavégzés során felhasznált különféle
információhordozók tulajdonságait és archiválási módjait,
legyen képes megfelelően alkalmazni.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Hangművészeti, zenei alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
1.1. Zenei
alapismeretek
1.1.1. Zeneelméleti
alapismeretek
1.2. Hangforrás és
hangszerismeret
1.2.1. Hangszercsoportok,
hangszeres együttesek,
ültetési rendek.

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a szolfézs alapjait: hangközök, relatív, abszolút
szolmizáció, ütemmutatók, kotta alapjelei, jelölések, zenei
alapfogalmak, előjegyzések.
Ismerje a hangszercsoportokat, előadói együtteseket: vonós
hangszerek (hegedű, brácsa, cselló, bőgő), húros hangszerek
(zongora, csembaló, klasszikus gitár, elektromos gitár,
basszusgitár, bendzsó, hárfa, aeolhárfa, cimbalom, citera),
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1.2.2. A hangforrások,
hangkeltők működése.
1.3. Hangok művészete,
pszichoakusztika
1.3.1. Az emberi fül

1.3.2. Zeneirodalmi alapok

1.3.3. Hangtechnikai
műelemzés
1.4. A hangrögzítés
története
1.4.1. A hangok
megismerésének története
1.4.2. Hangrögzítés
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fafúvósok (furulya, fuvola, pikoló, oboa, angolkürt, klarinét,
basszusklarinét, fagott, kontrafagott, szoprán szaxofon, alt
szaxofon, tenor szaxofon, bariton szaxofon, tárogató), rézfúvós
hangszerek (franciakürt, trombita, harsona, tuba), ütős
hangszerek (üstdob, pergődob, tom-tom, álló tom, lábdob,
csörgődob, nagydob, cinntányér, kínai, béka, kasztanyett,
triangulum, metallofon, marimba, xilofon, vibrafon, cseleszta,
csőharang), az énekes hangfajokat (szoprán, alt, tenor, bariton,
basszus), szimfonikus zenekarok (barokk zenekar, bécsi
klasszikus zenekar, romantikus zenekar, modern zenekar),
zenekarok (musical zenekar, rock opera zenekar),
kamarazenekarok (vonós zenekar, fúvós zenekar), együttesek
(rézfúvós együttes, jazz együttes, dixiland együttes, rock
együttes, pop együttes, népzenei együttes), kamaraegyüttesek
(duó, trió, kvartett, kvintett, oktett, vonósnégyes, fúvósötös,
cigányzenekar), kórusok (gyerekkar, nőikar, férfikar,
vegyeskar, kamarakórus), ültetési rendjeik.
Ismerje a hangszerek működését (hangkeltők fajtái, a
hangszerek A Sachs-Hornbostel-féle osztályozása), az emberi
hang jellemzőit (hangzók, formánsok, a természetes beszéd
jellemzői).
Ismerje a fül felépítését, a hallás Békésy-féle elméletét, a
halláscsökkenés és halláskárosodás okait, az egyenlő
hangosságszintek görbéit, a szubjektív és objektív hangerősség
fogalmát.
Ismerje a zenei művek formáit: szimfóniák, versenyművek,
oratórikus művek, opera, kórusművek (egyszólamú,
többszólamú, egynemű, többnemű, egyházi kórusművek, mise,
requiem, világi kórusművek, madrigál), népzenei művek
(dalok, táncok), a könnyűzenei művek fejlődését a jazztől
napjainkig.
Legyen képes a tanult hangtechnikai szempontok szerint,
megadott művek elemzésének elkészítésére hangpélda alapján.

Ismerje a hangok keletkezésének történetét.
Ismerje a hangrögzítés kialakulásának történetét (fonográf,
gramofon, normállemez, mikrobarázdás lemez, acélszalagos
hangrögzítő, a lemezvágó gép, a magnetofon, a kazettás
magnetofon, a compact disk, a DVD-A, a blu-ray, hangrögzítés
memóriába). Ismerje a hangrögzítési láncot (a hangforrástól a
rögzített hanganyagig), a hangrögzítő szoftverek általános
tulajdonságait.
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1.4.3. Hangosítás, közvetítés Ismerje a hangosítási lánc elemeit, a rádió, a televízió, az
internet hangtechnikai közvetítő láncát.
1.5. Hangtechnikai
eszközök
1.5.1. A hangfeldolgozás és Ismerje az analóg (lemezvágó, magnetofon) és digitális (DAT,
a hangmanipuláció
számítógépes munkaállomás) hangrögzítő, lejátszó (CD
eszközrendszere
lejátszó, SACD lejátszó, DVD-A lejátszó, MiniDisk lejátszó),
keverő (analóg és digitális keverőasztal) és effekt eszközöket
(hangszínszabályozó, szűrő, zengető, dinamikaszabályozó).

2.
TÉMAKÖRÖK
2.1.

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Művészeti terület

2.1.1. Személyi és
kommunikációs
munkakörnyezet a művészeti
területen
2.2.

Ismerje a film-, rádió-, tv-stúdiók, animációs stúdiók és
színházak szervezeti, személyi felépítését, a főbb
munkaköröket és a szervezeti hierarchiát.

Gazdasági terület

2.2.1. Személyi és
kommunikációs
munkakörnyezet a gazdasági
területen
2.3.

Munkakörnyezet ismeretek

Ismerje a film-, rádió-, tv-stúdiók, animációs stúdiók és
színházak szervezeti, személyi felépítését a gazdasági
területen.

Technikai terület
Ismerje a film-, rádió-, tv-stúdiók, animációs stúdiók és
színházak sematikus műszaki felépítését, a technikai
felszereléseket és berendezési tárgyakat. Ismerje a színpadi
építészeti és gépészeti elemeket.

2.3.1. Tárgyi, technikai
munkakörnyezet

3.
TÉMAKÖRÖK
3.1. A
számítástechnika,
multimédia fogalmai
3.1.1. Alapfogalmak

Digitális művészeti gyakorlatok
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja csoportosítani a szoftvereket (operációs rendszerek,
programok).
Ismerje az állományok típusait, az adatvédelem és adattömörítés
módjait.
Ismerje az adatok mozgatásának módjait, a hálózatok
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működését.
3.1.2. Hang- és
képformátumok

Ismerje a hang- és képtechnikai perifériákat, a hang- és
képtechnikai szoftverek alkalmazását a gyakorlatban és a
munkaállomások általános felépítését, tulajdonságait. Ismerje a
hang- és képdigitalizálás eszközeit, a veszteséges és
veszteségmentes tömörítés fajtáit. Ismerje a kép és hang
szinkronizálásának módjait (taktjel, időkód).

3.2. Számítógépes,
audiovizuális programok
használata
3.2.1. Hangfeldolgozó
programok használata

Ismerjen egy hangfeldolgozó programot és tudja gyakorlatban
alkalmazni.
Ismerjen egy képfeldolgozó programot, és tudja annak
hangfeldolgozó részét használni.
4.

TÉMAKÖRÖK

Multimédia gyakorlatok
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Hallásfejlesztés
4.1.1. Hangok előállítása

Ismerje a természetes keletkezésű hangok jellemzőit. Ismerje
és ismerje fel a különféle hangforrások és hangszerek hangját.

4.2. Projektmunka,
stábmunka
4.2.1. Munkafolyamatok
4.3. Elemzés
4.3.1. Hangok hallgatása és
felismerése
4.3.2. Hangkeverési alapok
4.3.3. Vizuális alkotások
elemzése
4.3.4. Színházi mű elemzése
4.4. Alkotás
4.4.1. Klip összeállítás
4.4.2. Tanulmány készítése

Ismerje a rádió, film, televízió, színházi előadások,
produktumok előállításának a folyamatát, a workflow-t.
Legyen képes hangok megismerésére, elemzésére,
összehasonlítására.
Legyen képes alapvető hangforrások felhasználásával
hangkeverési feladat elvégzésére.
Legyen képes mozgóképet hangtechnikai szempontból
tartalmilag elemezni.
Legyen képes színházi művet alapfokú dramaturgiai ismeretek
felhasználásával hangtechnikai szempontból elemezni.
Legyen képes néhány perces mozgóképes alkotás
hangtechnikai stábmunkáját elvégezni egy adott kor
érzékeltetésére és bemutatására.
Legyen képes egy adott kor jegyeinek feldolgozására dolgozat
formájában (írás, kép, rajz, hanganyag).

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
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A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
180 perc
15 perc
100 pont
50 pont
A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó
biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető
intézmény biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

Elkészített és leadott munkák
eredeti példánya

Számítógépes
munkaállomás (DAW)

A prezentációhoz számítógépes
munkaállomás (DAW), projektor

Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Anyag
Mikor?

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

szoftverlista

szoftverlista

a vizsga évét megelőző tanév
végéig

a vizsga évét megelőző tanév
végéig

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc
I. Feladatlap

Szóbeli vizsga
15 perc

II. Feladatlap

60 perc

120 perc

Tesztfeladatok

Interaktív feladat
Zenei vagy prózai hanganyag vágása
számítógépes munkaállomással

40 pont

60 pont
100 pont

Hanganyagok munkalapjainak
bemutatása, értékelése.
Portfólió bemutatása.

50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a vizsgázó olyan művészi és technikai jellegű kompetenciáit mérik, amelyek
alapvető fontosságúak a médiaművész munkatevékenységében.
Általános szabályok
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A vizsgázó először az I. Feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 60 perc leteltével a
felügyelő tanár összegyűjti, ezután kerül sor a II. Feladatlap kiosztására és megoldására. A
vizsgarész-összetevők között 10 perc szünet van. A feladatlapok összegyűjtésére, illetve
kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem számítható be.
Az interaktív vizsgatevékenységek elvégzéséhez digitális munkaállomást (DAW) használ a
vizsgázó a szoftverlistában megjelölt szoftverekkel.
Az írásbeli vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A vizsga időtartama alatt a
rendszergazdának elérhetőnek kell lennie. A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy
szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétéről és az általa végzett tevékenységről jegyzőkönyvet
kell felvenni.
A vizsgázó a szoftverlistában felsorolt szoftverek használatával vizsgázhat. A vizsgára
jelentkezőnek a jelentkezéssel egy időben nyilatkoznia kell arról, hogy az adott vizsgaidőszakra
érvényes szoftverlistából mely szoftvert kívánja használni.
A vizsga helyszínén a vizsgázónak a vizsga kezdete előtt fél órával kell megjelennie, ahol a
rendszergazda által kijelölt helyet kell elfoglalnia. A vizsga megkezdése előtt a rendszergazda
írásban tájékoztatja a vizsgázót arról, hogy milyen felhasználói adatai vannak, milyen módon éri
el a vizsgához szükséges forrásfájlokat, valamint arról, hogy befejezett munkáját hova mentse el.
A vizsga kezdetekor a felügyelő tanár kiosztja a feladatlapot és szükség esetén a lepecsételt
piszkozatlapot. A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt ellenőrizheti a számára biztosított
szoftverkörnyezetet.
A felügyelő tanárnak a vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetnie kell a vizsgázókat,
hogy mentsék el a munkájukat.
A terem berendezése:
– A géptermet lehetőség szerint a számítógépes munkahelyre vonatkozó előírások
figyelembevételével kell berendezni.
– A monitorok elhelyezése olyan legyen, hogy a vizsgázók egymás munkáját ne
zavarják, illetve ne tudják segíteni egymást.
A számítógépek:
– A megfelelő működés biztosítása érdekében a vizsgakörnyezetet elő kell készíteni.
– Rendelkezésre kell állni tartalék gépeknek.
– Csak olyan számítógép használható, amely megfelel az alkalmazott operációs rendszer
és a kiválasztott DAW optimális hardverigényének, a háttértárolón pedig feltétlenül
maradjon elegendő szabad terület.
– A vizsga ideje alatt a gépekről nem lehet elérhető egyetlen olyan állomány sem, amely
nem tartozik a telepített programokhoz és a várható feladatok megoldását segíti.
A vizsga előkészítése:
– A vizsga során használható gépeket (a tartalékgépeket is) úgy kell előkészíteni, hogy a
vizsgázók a számukra létrehozott egyedi azonosítóval bejelentkezve tudják elkészíteni
a munkájukat. A vizsgázó neve és felhasználó azonosító párosokat a
vizsgadokumentációval együtt kell kezelni.
– A feladatok megoldásához szükséges forrásállományokat minden vizsgázó mappájába
be kell másolni, amint az a központból elérhetővé válik.
– Az internet elérését le kell tiltani a vizsgagépeken az interaktív feladat teljes idejére.
– Az interaktív vizsgafeladatot tartalmazó digitális adathordozó a DAW számára
importálható, általános formátumú tömörítetlen hangfájlokat és többféle formátumra és
adatsebességre konvertált videó fájlokat tartalmaz.
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–

A rendszergazda a telepítési útmutatóban leírtak alapján készíti fel a
munkaállomásokat. A vizsga megkezdésekor a vizsgázó a szoftverbe előzetesen
beimportált hang és videó sávokat kap a telepítési útmutató utasításai szerint
meghatározott kezdő állapottal.
Archiválás:
– A rendszergazda a vizsga után a lehető legrövidebb időn belül a vizsgázók által
használt mappákat két példányban, egyszer írható, kellőképpen elterjedt adathordozóra
írja (például DVD-R, DVD+R, Blu-ray Disk).
– A vizsgabizottságot működtető intézmény az egyik adathordozót bélyegzővel ellátva
elzárja, mint biztonsági másolatot, a másikat pedig a továbbiakban az írsábeli
dolgozatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli.
A DAW szükséges általános paraméterei: legalább 24bit/96 kHz, legalább 24 monó hangsáv, 1
videó sáv, annyi erőforrás, ami képes egyidejűleg hangsávonként dinamikaszabályozó,
hangszínszabályozó, késleltető, és összesen legalább 6 hangsávba függetlenül beiktatható
zengető-effektprocesszor kiszolgálására.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Feladatlap I.
Az írásbeli vizsgarész-összetevő a részletes követelményekben található témakörökből származó
20 kérdésből álló tesztfeladatokat tartalmaz. 10 kérdés 1 pont értékű, 5 kérdés 2 pont értékű, 5
kérdés 4 pont értékű.
Feladattípusok:
Feleletválasztó feladatok:
- egyszerű választás („Húzza alá!”),
- többszörös választás,
- illesztés (párosítás, csoportosítás),
- sorrend meghatározása,
- ok-okozati összefüggés keresése,
- igaz-hamis választás.
Feladatlap II.
Interaktív feladat
A feladat egy zenei vagy prózai hanganyag illesztése/vágása.
A zenei hanganyag
illesztése/vágása komoly vagy könnyűzenei műfajú lehet, legfeljebb 5.1 csatorna kiosztással,
vagy soksávos hanganyag sávjai lehetnek, vagy hangmontázs készítése lehet. A prózai hanganyag
valóság vagy fikciós műfajú lehet.
A zenei jellegű feladatokban teljes tételek, zenei egységek vagy zeneművek szerepelhetnek,
együttes időtartamuk elkészített állapotban legalább 10 perc, legfeljebb 20 perc, soksávos
hanganyag sávjainak illesztése/vágása esetén legalább 10, legfeljebb 20 sávperc. A feladatok
vegyesen komolyzenei, könnyűzenei, soksávos, illetve montázs jellegűek. A feladatban szintezés,
keverés vagy egyéb hangtechnikai művelet önmagában is értékelendő formában nem szerepelhet,
de az illesztési/vágási feladat részelemeként értékelni kell.
Az elvégzendő feladat valódi illesztési/vágási munkafeladathoz hasonló, ezért feladatonként
legalább 3 megismételt részfelvételből kell a véglegesre editált hanganyagot elkészíteni. A
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feladatlap tartalmazza a zeneművek kottáját, szimfonikus zenekari darabok, könnyűzenei darabok
esetén zongorakivonatát, amiben az ismétlések helye nyomon követhető, és egy editálási listát,
ami tartalmazza az illesztendő részek sorrendjét és származási helyét. A feladatban a nyers
részfelvételeken lokátor/marker/editálási pont helyek megadásával meg van jelölve az editálandó
részek kezdete, és azok a kottában is meg vannak jelölve.
A feladatban 3, 4 vagy 6 illesztési/vágási pont adható meg a feladat nehézségi fokától függően.
Az elkészített hanganyagokat két formában kell elmenteni. Az egyik a véglegesre összeírt
késztermék, a másik az elmentett munkafájl.
A prózai jellegű feladat elkészített állapotban legalább 10 perc, legfeljebb 20 perc időtartamú
hanganyag lehet. A feladathoz mellékelni kell a nyomtatott szöveget. A munkafájlok száma a
hanganyag jellegétől függően lehet egy (például riport esetén) vagy több (például hangjáték
részlet, művészi próza esetén). A feladatok vegyesen lehetnek fikciós és valóság műfaj jellegűek,
amelyekből kettőnél több is szerepelhet, a szövegek tartalmától, időtartamától függően. A
szövegfelvételek zörejeket, zajokat is tartalmazhatnak.
A feladatban szintezés, keverés vagy egyéb hangtechnikai művelet önmagában is értékelendő
formában nem szerepelhet, de az illesztési/vágási feladat részelemeként egyszerű szintezés és
panorámázás előfordulhat.
A feladatban összesen legalább 10, legfeljebb 20 illesztési,vágási pont adható meg a feladat
nehézségi fokától függően. Az elkészített hanganyagokat két formában kell elmenteni. Az egyik a
véglegesre összeírt késztermék, a másik az elmentett munkafájl.
Az írásbeli feladatlapok értékelése
A javítási-értékelési útmutató értékelési szempontokat tartalmaz a szoftverhasználat, a teljes
munkafolyamat értékelésére is.
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az érettségi vizsgát megelőzően elkészített munkáiból portfóliót állít össze, majd
annak szóbeli keretek között történő bemutatásával ad számot a képzés során megszerzett
tudásáról. A szóbeli vizsgán a vizsgázó saját, a tanulmányi ideje alatt elkészített munkáinak
eredeti példányaiból összeállított portfólió útján mutatja be a hang-, film- és színháztechnika
területén szerzett szakmai, művészi ismereteit, képességét. A portfólió tartama a vizsgázó által
választott szak szerint változik.
A szóbeli vizsgarész a hanganyagok bemutatásából, valamint a vizsgázó által készített portfólió
elektronikus prezentációval támogatott bemutatásából áll. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt
szabadon használhatja fel.
A vizsgázó a feleletnél a portfólióját, mint forrásanyagot használja fel.
A szóbeli feleletben a vizsgázónak a portfólió tartalmát a következő szempontok alapján kell
értékelnie, bemutatnia.
A munkanaplóban leírt, felvázolt alapgondolatok, ötletek szerint:
- a választott feladattal kapcsolatos kötöttségekre adott válaszok, egyéni ötletek és vázlatok,
- az anyaggyűjtés módjai, felkészülés a feladatra: analógiák, előképek és példák szerint,
- munkamenet, saját elgondolások, mondanivaló, szüzsé, storyboard.
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A művészi elemek értékelése az elvégzett műveletek hatása szerint:
- a választott produkció, produktum, kompozíció, a tervezett hatások gondolati indoklása.
- a választott produkció, produktum, kompozíció forgatókönyvének, időrendjének,
ritmusának, formájának elemei, tartalmi és formai indoklása.
A technikai kivitel eszközei az alkalmazott technikák szerint:
- a munka során alkalmazott manuális technikák eszközei, folyamata,
- a munka során alkalmazott gépi eszközök technológiák és technikák fajtái,
- a megvalósított produkció műveleti kivitelének sorrendje,
- a munka kivitele során felmerülő költségek (gazdaságosság).
Ha a kérdező tanár a portfólióhoz kapcsolódóan kérdéseket tesz fel, a kérdéseknek arra kell
irányulnia, hogy a vizsgázó milyen következtetéseket tud levonni a témával kapcsolatban. A
portfólió bemutatásához tételsor nem kapcsolódik.
A tanulói jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázót a portfólió
(mappa) elkészítésében a képző intézmény szaktanára, illetve az intézményben dolgozó szakos
pedagógus segíti. Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói
jogviszonyban, önállóan dolgozza ki a vizsgaleírásban megadott portfólió témák közül választott
témát.
A vizsga időtartama alatt a rendszergazdának elérhetőnek kell lennie.
A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői
A portfólió formája
A portfóliót tartalmazó mappa méretének az A3 (420x210 mm) nagyságú rajzi, illetve képi anyag
befogadására alkalmas méretűnek kell lennie. A mappa külső oldalán nyomtatott formában 36-os
pontszámú félkövér betűkkel fel kell tüntetni a portfoliót készítő vizsgázó nevét és az „I.
Portfolió” szöveget. Az ágazatot, a szakma megjelölését, a képző intézményt és a segítő tanár
nevét, valamint a dátumot 16 pont méretű normál betűkkel kell írni. A szöveg stílusa, betűtípusa
és a tördelés módja a vizsgázó által választható, de stílusában azonosnak kell lennie az A4 méretű
(210x297 mm) „II. Munkanapló” feliratú előlappal.
A portfoliót tartalmazó mappa belső oldalán A4 méretű tartalomjegyzéket kell elhelyezni,
amelyben számozva kell szerepelnie a mellékletek felsorolásának: értelemszerűen hanganyagok,
adatlapok, rajzok, fotók, szcenárium, storyboard, munkanapló, a szaktanár által kitöltött
igazolólap másolata.
A portfólió tartalma
- Hangmester szak:
- II. Munkanapló előlappal,
- 4 db saját készítésű hanganyag az előírt formátumban, adatlappal,
- 1 db színházi előadás hangszcenáriuma.
- Mozgókép- és animációkészítő szak:
- II. Munkanapló előlappal,
- 2 db saját készítésű hanganyag adatlappal,
- 10 db fotó, vagy fotóetűd (maximum 10 darabos),
- 1 db storyboard (legalább 10 vágás, snitt),

1090

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

-

5 db munka a következőkből választva: szabadkézi tanulmányrajz, A3 méret (stúdium,
tárgyábrázolás, emberábrázolás, környezetábrázolás, szín témakör), vagy szakmai vázlat,
tanulmány, A4 méret, (ember és környezet, műfaj, hangulat).
- Színháztechnikus, szcenikus szak:
- II. Munkanapló előlappal,
- 2 db saját készítésű hanganyag adatlappal,
- 1 db színpadi szcenárium (legalább 1 felvonás, legalább 10 jelenet, vagy
színpadképváltás),
- 5 db munka a következőkből választva: fotó plasztikai előtanulmányokról (A4 méret,
színpadkép, makett), vagy szakmai vázlat tanulmány (A4, ember és környezet), vagy
szakrajz (díszlet, színpadkép).
A hanganyag
Bemutatható és értékelhető hanganyagnak a klasszikus értelemben vett hangfelvételek mellett a
filmek hangsávjait, és a hangsávokat tartalmazó multimédia produktumokat kell tekinteni.
A hanganyag formátuma, formája, időtartama
A hanganyag tetszés szerinti eredeti formátumú, de a vizsgán használt lejátszó berendezés
formátumára átírt anyagok lehetnek. Előnyben kell részesíteni az elterjedt formátumokat (CD-A).
Indokolt esetben wav (AIFF) adat formátum is elfogadható (CD-DATA, DVD-DATA).
Adatvesztéses tömörítéssel, valamint digitális előkiemeléssel készített mesterlemez a vizsgához
nem használható.
A film DVD formátumú lehet. A multimédia felvétel CD formátumú lehet. A számítógépes
multimédia program egyszerű, legfeljebb 3-5 perces legyen és tartalmazzon mozgóképet, hangot,
grafikát, szöveget és interaktív elemeket. (Mindegyik multimédia anyag a saját hangformátumát
használja.)
A bemutatott azonos fajtájú hanganyagokat egyetlen adathordozón kell beadni, sorszámozva, a
hanganyagok indulási helyének megjelölésével. A filmek és multimédia anyagok fajtánként
külön hordozón adandók be. A beadott anyagokat a hordozón, el nem távolítható módon
azonosítóval kell ellátni (a vizsgázó neve, évfolyama, a képző intézmény neve, a vizsga dátuma).
A hang- és multimédia felvételeket és azok sorrendjét a vizsgázó önállóan válogatja. Csak teljes
hangfelvételi egységek (teljes tételek, műsorrészek, logikai-tartalmi egységek, prezentációk)
mutathatók be, azok időtartamától függetlenül. A hanganyagok elégséges időtartama azok
tartalmától függ.
A hanganyagoknak eltérő időben és eltérő körülmények között, eltérő műfajokban, eltérő
eljárásokkal kell készülniük. Nem fogadható el önálló hangfelvételnek azonos zenemű több tétele
akkor sem, ha egymást követő napokon készült, vagy azonos előadókhoz tartozó kiadvány két
zenedarabja, vagy összefüggő koncert, vagy koncert sorozat két eltérő zenekarral. Nem fogadható
el olyan hangfelvétel sorozat, aminek minden része azonos műfajú, azonos hangforrás
összeállítású, azonos tematikájú. Nem fogadható el önálló hangfelvételnek az olyan hangátírás,
filmhang vagy multimédia hanganyag, amelyen nem történt indokolható célt szolgáló és
elégséges mértékű hangtechnikai módosítás.
A hangfelvételekhez hangfelvétel adatlapot kell csatolni, amelynek a következő információkat
kell minden esetben tartalmaznia:
- A vizsgázó neve,
- ID-track #, ideje, formátuma, eredeti formátuma,
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A felvétel címe, szerzője, szerzői, előadója, előadói, helyszíne, időpontja ,
A felvételhez használt berendezések, eszközök listája,
A felvétel technikája, menete, körülményei (helyszínrajzzal),
Utómunka menete és berendezései,
Készítők, közreműködők,
A vizsgázó saját szerepe a felvétel során,
Gyakorlatvezető neve,
Felvételelemzés (értékelés, személyes vélemény, hibák, stb.),
Helyszínrajz, főbb méretek, blokkdiagram, folyamatábra,
Megjegyzések (a vizsgázó megjegyzései),
A vizsgázó aláírása.

A szcenárium
A vizsgázó egy, a tanulmányi idő alatt a közismereti tárgyakban tanult vagy látott irodalmi mű,
színdarab hang- vagy színpadi szcenáriumát készíti el.
A storyboad
A vizsgázó egy natúr vagy animált film vagy videó produkció storyboard-ját készíti el. A
storyboard-nak legalább 10 snittet és a technikai forgatókönyvet is tartalmazni kell. A munkát
vagy figura és háttér ábrázolással kell elkészíteni, vagy fotó etűd kidolgozásával.
Vizuális munkák
A vizuális munka síkbeli vagy térbeli munka lehet. A síkbeli munka legalább A4 méretű fotó,
fotóetűd, A3 méretű szabadkézi tanulmányrajz (stúdium, tárgyábrázolás, emberábrázolás,
környezetábrázolás, szín témakör), A4 méretű szakmai vázlat, tanulmány (ember és környezet,
műfaj, hangulat), A3 méretű színpadképterv lehet.
A térbeli munka legalább A4 méretű fotó, vagy fotósorozat plasztikai előtanulmányokról
(színpadkép, makett), A4 méretű szakmai vázlat tanulmány (ember és környezet), vagy A3
méretű kézi vagy digitális szakrajz (díszlet, színpadelem, színpadkép) lehet.
A munkanapló
A portfólióhoz a vizsgázónak rövid leírást, munkanaplót kell mellékelnie, le kell írnia a
feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során felmerült problémákat, kérdéseket,
tapasztalatokat, a portfólió készítése során alkalmazott módszereket, az esetleges akadályokat és
ezek megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket, stábmunka esetén a
feladatmegosztást, a vizsgázó szerepét a munka során.
A portfóliót tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Képi vagy elektronikus információforráson alapuló portfólió, vagy portfólió elem eredménye
audiovizuális produktum. A portfólió elbírálásának feltétele a hozzá tartozó adatlapok
mellékelése.
A vizsgázónak az elkészült portfóliót és annak csak olvasható digitális adathordozón a digitális
változatát legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig kell elkészítenie, és le kell adnia. A
portfólió leadásának helye a tanulói jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem
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rendelkező vizsgázó esetében a képző intézmény, annak a vizsgázónak, aki érettségi
bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, a vizsgát szervező intézmény.
A vizsgázó az elkészült munkákat a segítő szaktanárnak bemutatja, ezzel egy időben a digitális
adathordozót átadja.
A segítő szaktanár a munkák megtekintése és ellenőrzése után vizsgázónként a központi sablon
alapján elkészíti az igazolólapot, amely a következő adatokat tartalmazza:
- képzőintézmény neve,
- a vizsgázó neve,
- a portfólió tételes tartalma,
- a segítő szaktanár neve,
- a segítő szaktanár aláírása,
- a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma.
Az igazolólapot a segítő szaktanár aláírása, valamint a képzőintézmény pecsétje és
képviselőjének aláírása hitelesíti.
A segítő szaktanár a vizsgázóktól átvett portfóliókat, a digitális adathordozókat, valamint a
kitöltött igazolólapokat a képző intézménynek átadja. A képző intézmény az anyagokat
vizsgacsoportonként rendezi, és a hitelesített igazolólapokkal együtt továbbítja a vizsgát szervező
intézménynek.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A portfóliót a kérdező tanár a részletes értékelési útmutató alapján a szóbeli vizsga megkezdése
előtt, a munkanaplóban található információ figyelembevételével, előzetesen értékeli. Az
értékeléshez a portfólió elemeinek megfelelő értékelőlapot készít, amely a vizsgadokumentáció
részét képezi.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó az előzetesen beadott portfóliót ismerteti megadott szempontok
alapján, a részletes követelményekben meghatározott mélységben az alábbi témák ismereteinek
felhasználásával:
- Hangművészeti, zenei alapismeretek:
- zenei alapismeretek,
- hangforrás és hangszerismeret,
- a hangrögzítés története.
- Munkakörnyezet ismeretek:
- művészeti terület,
- gazdasági terület,
- technikai terület,
A portfólió végleges értékelését a vizsgázónak szóban feltett kérdésekre adott válaszai
figyelembevételével kell elvégezni.
A hanganyagok értékelése
A hangfelvétel elemzés során képet kell kapni arról, hogy a vizsgázó hogyan képes ismereteit a
hangfelvétel készítés szolgálatába állítani. Azt kell vizsgálni, hogy a hanganyag miért szól úgy,
ahogy szól. Milyen körülmények között készült, milyen fajta és minőségű hangszerek vagy
hangforrások hallhatók, milyen sajátosságai voltak a felvétel helyszínének, milyen célokat akart a
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vizsgázó elérni, mit tart a hanganyag erényének és hibájának, a hibákat miért nem tudta elkerülni,
mi volt, amit előre látott, mi volt, ami később derült ki, hogyan készült fel a hangfelvételre, stb.
A kérdezőtanár az adatlapok, a munkanapló és a prezentáció alapján kérdéseket tehet fel. A feltett
kérdések segítségével ki kell deríteni, hogy a vizsgázó valóban a saját felvételeit mutatta-e be.
A hanganyagok minőségének értékelését az alábbi szempontok alapján kell elvégezni:
A virtuális tér kialakítása, műfaj szerinti tér nagyság (hangforrások kiterjedése).
Mennyire reális a hallgató pozíciója (helye) a virtuális térben?
A „bázis” (sztereó bázis) mérete az irányok értékelhetősége szempontjából.
A hangforrások elhelyezkedés szerinti egyensúlya:
a) a teljes bázisszélességen belül,
b) az oldalak és a „közép” viszonyában,
c) zeneileg, a szólamok arányában.
A hangkép szelektivitása:
a) a szólamok értelmezhetősége,
b) a szólamok dinamikai függetlensége,
c) elfedések.
A hangkép dinamikája (forte, piano, crescendo, decrescendo).
A hangkép mélységi tagoltsága.
A hangzás tisztasága.
A hangforrások jellegének való megfelelés.
Összbenyomás (virtuális tér, hangkép, dramaturgia).
A hanganyagok értékelését, bemutatását legalább 6-8 fő befogadására alkalmas, akusztikailag a
célnak megfelelően, kétcsatornás lehallgatásra kiképzett teremben, ideális lehallgatási
körülmények között kell elvégezni.
A szcenárium, storyboard értékelése
A vizsgázó a szcenáriumot, storyboardot a prezentáció részeként mutatja be. A kérdezőtanár a
munkanapló és a prezentáció alapján kérdéseket tehet fel.
A vizuális munkák értékelése
A vizsgázó a vizuális munkákat a prezentáció részeként mutatja be. A kérdezőtanár a
munkanapló és a prezentáció alapján kérdéseket tehet fel.
Ha a vizsgázó nincs tanulói jogviszonyban ,ezért a portfóliójához nem tartozik igazolólap, a
portfólió tartalmának eredetiségét a vizsga során fokozottan ellenőrizni kell.
A szóbeli feleletek értékelése a részletes értékelési útmutató alapján az alábbi szempontok és
kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
A hanganyagok értékelése a megadott szempontok
20 pont
alapján
A szcenárium vagy storyboard értékelése
10 pont
A vizuális munkák vagy a többi hanganyag értékelése
20 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
50 pont”
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17. Az R. Melléklet BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A bányászat ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a VII. Bányászat ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
54 544 01
Bányaipari technikus,
54 544 02
Fluidumkitermelő technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmában használatos fogalmak jelentéseinek
1.1. A szakmai fogalmak
értelmezése.
helyes használata
A szakmai fogalmak alkalmazása az adott szituációban.
1.2. A szakmai fogalmakkal az A bányászathoz és a gépészethez kapcsolható műszaki
ismeretanyag bemutatása,
kommunikáció tartalmának felépítése logikusan, a
értelmezése
szakma kifejezéseinek megfelelő alkalmazásával.
A vizsgabizottsággal történő kommunikáció, mely a
1.3. Kommunikáció szakmai
feltett kérdés megértésére és a pontos válaszadásra
nyelven
irányul.
2. Számolási és matematikai, fizikai alapműveletek alkalmazása
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. Számolási alapok

Tudjon alapvető számolási feladatokat elvégezni.

2.2. Matematikai, fizikai
összefüggések alkalmazása

Legyen képes felismerni fontosabb matematikai,
fizikai összefüggéseket, egyenleteket probléma nélkül
rendezni.

3. Képi jellegű műszaki rajzok kivitelezése, olvasása
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Műszaki rajzok kivitelezése

Tudjon a rajzeszközökkel önálló, pontos, tiszta
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munkát végezni.
3.2. Műszaki rajzok olvasása

A tanuló legyen képes műszaki jelöléseket felismerni,
megkülönböztetni, rajzokon elhelyezni.

4. Ismeretek helyén való alkalmazása
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudjon példákat mondani az elméletben
elsajátított ismeretek gyakorlati
alkalmazásaira.
4.1. Ismeretek alkalmazása
Ismerje adott helyzetben a témához
kapcsolódó összefüggéseket.
Legyen képes a kapott információkat
rendszerezni, térben és időben.
4.2. Információforrások kezelése
Egy konkrét szituációhoz ezeket tudja
alkalmazni.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Geológia
TÉMAKÖRÖK
1.1. Földtani erők

1.2. Földtörténet
1.3. Általános földtan

1.4. Regionális földtan

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje geológia fogalmát, felosztását,
témaköreit.
Legyen tisztában a világmindenség és a Föld
keletkezésével, valamint a Föld felépítésével.
Tudja meghatározni a Föld éghajlatának és a
Föld felszínének alakulását.
Tudja ismertetni az őskontinensek kialakulását.
Ismerje a Föld külső és belső szféráit.
Tudja az életrétegtani osztályozás alapelveit,
egységeit.
Legyen tisztában a kőzetképződés folyamataival,
tudja jellemezni a folyamatokat.
Ismerje az Alpok és Kárpátok szerkezetét.
Tudja Magyarország nagyszerkezeti beosztását.
2. Szakrajz

TÉMAKÖRÖK
2.1. Síkmértan

2.2. Gépelemek ábrázolás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a rajzi szabványokat.
Tudja a síkmértani szerkesztéseket, ismerje a
vetületi, axonometrikus és metszeti ábrázolások
szabályait.
Ismerje a gépelemek rajzolásának szabályait.
Legyen tisztában a műszaki rajzok alaki
követelményeivel.
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2.3. Mérőszámos ábrázolás

2.4. Térképek

Tudjon alkatrész és összeállítási rajzokat készíteni.
Ismerje a gépelemek ismétlődő alakzatainak
egyszerűsített ábrázolását.
Ismerje a méret-, alak- és helyzettűrési
szabványokat, tudja ezeket alkalmazni.
Ismerje a méretmegadás általános előírásait.
Tudja a méretmegadást alkalmazni műszaki
rajzokon.
Ismerje a különleges méretmegadásokat és
egyszerűsítéseket
Tudja a térképek célját, rendeltetését, készítését.
Ismerje a bányatérképek fajtáit, jeleit, koordináta
hálózatát.
3. Gépelemek, géptan

TÉMAKÖRÖK
3.1. Általános géptan

3.2. Gépészeti alapfogalmak

3.3. Műszaki dokumentációk

3.4. Gépészeti alapmérések

3.5. Anyagismeret

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a statika és szilárdságtan alapfogalmait, tudja
alkalmazni ezek törvényeit.
Legyen képes az igénybevételek, illetve az összetett
igénybevételek méretezésére, ellenőrzésére.
Tudja csoportosítani a kötőgépelemeket.
Ismerje a típusaikat, kiválasztásuk szempontjait,
alkalmazásukat.
Ismerje a gépészeti kötések típusait, kialakításaik
szabályait, alkalmazási területeiket.
Ismerje a gépek szerkezeti elemeinek kialakításait,
fajtáit, alkalmazási megoldásait.
Ismerje a gépészeti hajtások jellemzőit, fajtáit,
alkalmazásaik szempontjait.
Tudja a csőszerelvények fajtáit, alkalmazási
szempontjait. Ismerje a csövek anyagait, méreteit.
Tudja a gépészeti technológiai dokumentációk
fogalmát, tartalmát.
Ismerje ezen dokumentációk formai és tartalmi
követelményeit.
Ismerje a mérés, ellenőrzés fogalmát és folyamatát.
Tudjon műszaki rajzot olvasni, értelmezni, ismerje a
mértékegység rendszert.
Ismerje a műszaki mérés eszközeit, legyen képes
ezeket használni.
Legyen tisztában a mérési dokumentumok
jelentőségével, fajtáival, tartalmával.
Ismerje a gyakorta használatos anyagok alapvető
fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdonságait.
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Tudja a nyersanyag, alapanyag, előgyártmány,
segédanyag fogalmakat.
Tudja az alap- és segédanyagokat csoportosítani,
ismerje az alapvető tulajdonságaikat.
Tudja mi a hőkezelések feladata, ismerje a hőkezelő
eljárásokat.
Tudja csoportosítani az ipari vasötvözetek hőkezelő
eljárásait.
Ismerje az acél hőkezelési eljárások célját, a hőkezelő
eljárások szakaszait.
Ismerje a hevítés, a hőntartás, valamint a hűtés
jellemzőit, az alkalmazott berendezéseket, anyagokat.
Tudja a gyakorlati hőkezelő eljárásokat
(feszültségoldó izzítás, lágyítás, újrakristályosítás,
normalizálás, diffúziós izzítás, edzés, nemesítés), az
alkalmazásukkal elérhető anyagtulajdonságváltozásokat, alkalmazási területüket.
Ismerje a roncsolásos és roncsolás mentes
anyagvizsgálati eljárásokat.
Tudja a vizsgálatok alkalmazási területeit.

3.6. Anyagvizsgálat
3.7. Gépészeti
alapismeretek I.
3.8. Gépészeti
alapismeretek II.

Tudja a mérő és ellenőrző eszközök fogalmát, fajtáit.
Ismerje a korrózió fogalmát, fajtáit.
Tudja a felületvédelmi eljárásokat.
4. Gazdaságtani és vállalkozási alapok

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Alapismeretek

4.2. Vállalkozás működtetése

Ismerje a gazdaság működésére vonatkozó alapvető
törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket.
Tudja egy vállalkozás indításának és
megszüntetésének szabályait.
Tudja a vállalkozási formák közti különbségeket.
Ismerje a munkaviszony létesítésével, megszűnésével
kapcsolatos alapfogalmakat.
Tudja a munkáltató és a munkavállaló jogait.
Tudja egy vállalkozás marketing elemeit.
Ismerje a vállalkozás pénzforgalmának alapvető
szabályait.
Tudja az adózási szabályokat.

5. Munkahelyi egészség és biztonság
Témakörök

Követelmények

1098

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

5.1. Munkahelyi egészség és biztonság

Ismerje a munkavédelem
fogalomrendszerét.
Tudja a munkahelyek kialakításának
általános szabályait, a munkahelyi egészség
és biztonság jelentőségét.
Ismerje a munkahelyek veszélyforrásait.
Tudja a munkavédelem szabályrendszerét.
Ismerje a munkáltató és a munkavállaló
jogait és kötelezettségeit.
Ismerje a zaj, a rezgés, az infrahang, az
ultrahang és a sugárzás hatásait.
Ismerje a megvilágítási elveket.
Tudja a színek hangulat- és közérzetbefolyásoló hatásait.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
műszaki táblázatok
(egyidejűleg akár többféle
is), toll, ceruza, körző,
2db vonalzó, radír

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

NINCS
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Írásbeli vizsga
180 perc
Feladatlap
Teszt - jellegű
Feladatsor
kérdéssor
30 pont
70 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
Egy „A”, „B” és „C” feladatot
tartalmazó tétel kifejtése
50 pont

Az érettségi vizsga írásbeli, és szóbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó felkészültségét a központilag
összeállításra került írásbeli feladatsor megoldásával és a szóbeli tételsorból a vizsgán kihúzott
tétel kidolgozásával, kifejtésével bizonyítja.
Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökről történő átfogó számadás:
Témakörök
Földtani erők,
Geológia
földtörténet.
Általános géptani
alapismeretek,
gépészeti alapfogalmak,
Gépelemek, géptan
elméleti alapmérések,
anyagismeret,
anyagvizsgálati alapok.
Gazdaságtani és vállalkozási
Alapismeretek,
alapok
vállalkozás működtetése.
Munkahelyi egészség és
biztonság

Szakrajz

Súlyozás
25%

35%

10%

Munkahelyi egészség és
biztonság.

15%

Vetületi és metszeti
ábrázolás,
méretmegadás műszaki
rajzokon.

15%

Általános szabályok
Az írásbeli érettségi vizsga a központilag összeállított feladatsor 180 perc alatt történő
megoldásából áll.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A középszintű érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám fele-fele arányban
teszt jellegű bányászat ismeretek kérdéssor megválaszolásával, illetve a bányászat ismeretek
feladatsor megoldásával érhető el.
A központi írásbeli ismeretanyagának összeállítása a témakörhöz tartozó részletes
követelményeken alapul. A bányászat ismeretek feladatainak megoldásai alkalmazás jellegű
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követelményekre is építenek. A feladatok a geológia, a gépelemek-géptan, a gazdaságtani és
vállalkozási alapok, a munkahelyi egészség és biztonság és szakrajz témaköréből kerülnek ki,
közel azonos arányban.
A 15-25 kérdésből álló teszt jellegű kérdéssorban a bányászat ismeretek témáival arányosan
jelennek meg az egyes fogalmak, törvényszerűségek, jelenségek és összefüggések.
A kérdéstípusok az előírt ismeret és képesség jellegű követelményeknek felelnek meg.
A kérdéssor tartalmazhat egyszerű számolást és rajzolást igénylő kérdéseket is.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés,
ábrafelismerés, ábraelemzés, fogalommeghatározás, folyamatleírás a megadott szempontok
szerint.
A tesztjellegű feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: egyszerű választás, többszörös
választás, illesztés, ok-okozati összefüggés keresése. A rajzfeladatok gépelemek helyes
ábrázolásaiból állnak, melyek a javítási útmutatóban előírtak alapján kerülnek értékelésre.
A rajz-kiegészítéses feladatokat a műszaki rajz szabályainak megfelelően kell pótolni, illetve
kiegészíteni, melyek a javítási útmutatóban előírtak alapján kerülnek értékelésre.
A számításos feladatok a megjelölt témakörök számpéldáin alapulnak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a geológia,
gépelemek, géptan, munkahelyi egészség és biztonsági ismeretek elméleti alapjainak bemutatását
igényli a vizsgázóktól.
A szóbeli vizsgán értékelik, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, az alaptörvényeket
definiálni, tudása alapján az összefüggéseket megmagyarázni, a feleletét képes-e megfelelő
színvonalú rajzokkal illusztrálni.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A”, „B” és „C” feladataira válaszol.
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A tételek komplexitását a három témakörre vonatkozó „A”; „B”; „C” feladatok biztosítják.
Témakörök
„A” feladat: Geológia

„B” feladat: Gépelemek, géptan

Általános földtan,
regionális földtan.
Gépészeti alapfogalmak,
műszaki dokumentációk,
anyagismeret,
anyagvizsgálat,
gépészeti alapismeretek I.,
gépészeti alapismeretek II.

1101

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

„C” feladat: Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és biztonság.

A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Összese
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat „B” feladat „C” feladat
n
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
1 pont
1 pont
1 pont
3 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
4 pont
4 pont
4 pont
12 pont
alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
5 pont
5 pont
5 pont
15 pont
alkalmazása, magyarázása
Összefüggések értelmezése
10 pont
10 pont
Megfelelően felépített, világos, szabatos
5 pont
5 pont
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
5 pont
5 pont
50
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
pont”

18. Az R. Melléklet ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az épületgépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a VIII. Épületgépészet ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 582 01 Épületgépész technikus.

B) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai kifejezőkészség
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1102

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

1.1. Szakmai kifejezőkészség

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A megrendelővel, munkatársakkal folytatott
kommunikáció tartalma logikusan felépített,
következetes.
Önálló termékbemutatás a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával. Az elvégzendő feladat megértése.
A kérdező tanár által feltett kérdések megértése,
lényegre törő válaszadás.
Legyen képes szakmai nyelven történő utasítások
kiadására.

1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

2. Műszaki rajz olvasási/készítési készség
TÉMÁK
2.1. Műszaki rajz olvasása,
értelmezése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a műszaki rajzok olvasására, azok
értelmezésére.
Legyen tisztában az épületgépészetben használt
jelekkel, jelölésekkel.

2.2. Csőhálózati vázlat
rajzkészítési készség
2.3. Kapcsolási vázlatkészítési
készség

TÉMÁK
3.1. A feladatok értelmezése

Rendelkezzen műszaki rajz-készítési készséggel.
Legyen képes szakáganként egyszerű kapcsolási
vázlatok elkészítésére, a vázlatról anyagjegyzék
készítésére.
3. Gyakorlatias feladatértelmezés
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes megérteni a feladat szövegét.
3.2. A feladatok gyakorlatba való Legyen képes a kiadott feladatot gyakorlatban
átültetése
elvégezni, a feladatban leírt eszközök segítségével.
3.3. Számítógépes ismeretek
Ismerje az épületgépészetben használt programokat,
valamint legyenek ismeretei az interneten elérhető
háttéranyagokról.
4. Körültekintés, elővigyázatosság
TÉMÁK
4.1. Gyakorlati feladatok esetén
körültekintő munkavégzés
4.2. Munkabiztonsági előírások

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes figyelni a környezetére.
A környezetében dolgozó emberekkel tudjon együtt
dolgozni, a saját feladatait kellő megfontoltsággal,
végezze el.
Tartsa be az előírt munkabiztonsági követelményeket.
Ügyeljen a munkaterület balesetvédelmére és
tűzvédelmére.
Ismerje a munkavégzés környezetkárosító hatásait.
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5. Pontosság, kézügyesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a szakágának megfelelő szakmai
előírásokban, műszaki tervekben megfogalmazott
pontosság betartására.
Legyen képes a tevékenységének megfelelő
kivitelezési munkák kézzel történő elvégzésére.
Legyen képes a felmerülő szakági problémák
megoldására.

TÉMÁK
5.1. Pontosság
5.2. Kézügyesség
5.3. Hibaelhárítás

B) TÉMAKÖRÖK
1. Csőszerelés előkészítése
TÉMAKÖRÖK
1.1. Csőszerelés előkészítése
elméletben
1.1.1. Épületgépészeti mérőeszközök,
mértékegységek, műszerhasználat
1.1.2. Mérés, ellenőrzés, tűrés
1.1.3. Fémmegmunkálás
1.1.4. Csőszerelés folyamatainak
ismerete

1.1.5. Anyagtulajdonságok
1.2. Csőszerelés előkészítése a
gyakorlatban
1.2.1. Munkafolyamatok készítése,
szerelő kőműves munkák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja alkalmazni az épületgépészeti
mérőeszközöket, szerszámokat,
mértékegységeket.
Ismerje a mérés, ellenőrzés, tűrés fogalmait.
Tudja alkalmazni a kézi és gépi
fémmegmunkálás technológiáit.
Ismerje a kézi és gépi fémmegmunkálás
technológiáit.
Tudja alkalmazni a forgács nélküli
hidegalakítást, vágást, kézi és kisgépes
forgácsolást, hűtést, kenést.
Ismerje a fémes anyagok és műanyagok
megmunkálhatóságát befolyásoló
anyagtulajdonságokat.
Legyen képes ismertetni egyszerű fém
alkatrészek készítését.
Legyen képes ismertetni tartószerkezet
szerelését kézi kisgépes eljárások
alkalmazásával.
Ismerje a szerelő kőműves munkák, faláttörés,
födém átfúrás, horony-falvésés műveleteit.
Ismerje a csőrögzítés készítését falhoronyba és
szabadon szerelve.
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Legyen képes ismertetni az épületgépészeti
csőrögzítések elhelyezését.

2. Vezetékhálózat kialakítása
TÉMAKÖRÖK
2.1. Vezetékhálózat kialakítása
elméletben
2.1.1. Acélcső, vörösrézcső,
műanyagcső, csőalakítás
2.1.2. Menetkészítés ismérvei

2.1.3. Kötés típusai

2.1.4. Hőtágulás, tömítés,
korrózióvédelem

2.2. Vezetékhálózat kialakítása
gyakorlatban
2.2.1. Hegesztett kötések készítése

2.2.2. Csőkötés készítése nem
hegesztéssel

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje az acélcső-megmunkálás, az acélcsövek
hideg- és meleg hajlítási eljárásait, számítását.
Ismerje a vörösréz csővezetéken és a műanyag
csövezetéken a csőalakítási eljárásokat.
Ismerje és alkalmazza a menetes csőkötés
készítésének technológiáját, szerszámait, a
menetmetszést és a menetes furat készítését.
Tudja a menetmetszést csőre, kézi és gépi
menetmetsző szerszámmal.
Ismerje a menetes oldható csőkötéseket:
metrikus és a gázmenet (Whitworth).
Ismerje
- a karimás kötéseket és
- a tokos kötéseket.
Ismerje a hegesztett acélcsövek kötéseit.
Tudja a vörösrézcső kötéseit: lágyforrasztás,
keményforrasztás, roppantógyűrűs kötés.
Tudja a műanyagcső hegesztést és egyéb kötéseket:
szorítógyűrűs kötés, présidomos kötés.
Ismerje a lineáris és térfogati hőtágulás,
hőtáguláskiegyenlítés elvét. Legyen képes
ismertetni a tömítőanyagokat. Tudja alkalmazni a
korrózió elleni védekezés aktív és passzív
megoldásait, és a szigetelést.
Ismerje a hegesztett kötések készítését
gázhegesztéssel.
Ismerje a hegesztett kötések készítését
ívhegesztéssel.
Ismerje a műanyagcsövek hegesztését tompa és
tokos eljárásokkal.
Tudja a csőmenet készítését kézi és gépi úton.
Legyen képes ismertetni menetes csőkötés
készítését menetes idomokkal.
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2.2.3. Munkafolyamatok készítése,
szerelő kőműves munkák

Tudja a csőkötések készítését lágy- és
keményforrasztással.
Legyen képes ismertetni tartószerkezet szerelését
kézi kisgépes eljárások alkalmazásával.
Ismerje a szerelő kőműves munkák, faláttörés,
födém átfúrás, horony-falvésés elvégzésének
technológiáit.
Legyen képes ismertetni csőrögzítés készítését
falhoronyba és szabadon szerelve.

3. Csőhálózat üzembe helyezése
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Csőhálózat üzembe-helyezési
alapismeretek
3.1. 1. Csőhálózat alapismeretek
Legyen képes ismertetni a csőhálózat mérési
műveletek alapjait.
Ismerje a csőhálózat belső tisztítás, mosatást. Ismerje a
nyomáspróbát, legyen képes ellenőrizni a tömörséget.
4. Épületgépészeti alapfogalmak
TÉMAKÖRÖK
4.1. Épületgépészeti alapfogalmak
elmélete
4.1.1. Hőtani alapfogalmak

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a hőtani alapfogalmakat, tudja
meghatározni a fajhőt, hővezetést, hőátadást és
hőátbocsátást, hősugárzást, hőszükségletet.
Ismerje a hőmennyiség, hőteljesítmény, hatásfok
fogalmát, számítását. Ismerje az alapvető hőtani
számítási feladatokat, kalkulálni a melegítés, hűtés
hőigényét.
4.1.2. Tüzeléstechnikai alapfogalmak Ismerje a tüzeléstechnikai alapfogalmakat, az égés
feltételeit, a tüzelőanyag megfelelő elégetéséhez
szükséges levegőellátást, és az égéstermék
összetételét.
4.1.3. Nyomás fajtái, definíciói
Ismerje és tudja értelmezni a nyomást, légköri
nyomást, túlnyomást, abszolút nyomást, vákuumot,
hidrosztatikai nyomást.
4.1.4. Áramlástani ismeretek
Legyen képes alkalmazni az áramlástani
ismereteket, az áramlást változó keresztmetszetű
vezetékben, áramlási sebességet, térfogatáramot,
tömegáramot, a folytonossági törvényt, a statikus,
dinamikus nyomást.
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4.1.5. Ellenállás fogalma
4.2. Épületgépészeti alapfogalmak
gyakorlata
4.2.1. Mérési, számítási gyakorlatok
4.2.2. Hőmérsékleti, hőszükségleti
feladatok

Legyen képes kiszámítani alapvető áramlástani
feladatokat: keresztmetszetet, sebességet,
térfogatáramot.
Ismerje az alaki és súrlódási ellenállások fogalmát,
legyen képes meghatározni nagyságukat.
Ismerje a csővezetékek nyomását és tudja számítani
az ellenállását.
Ismerje a hőszükséglet számítás alapjait.

5. Épületgépészeti dokumentációk
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Épületgépészeti
dokumentációk elmélete
5.1.1. Épületgépészeti
dokumentációk

Ismerje az épületgépészeti dokumentációk
tervjelképeit.
Ismerje a csőhálózati vezetékek, szerelvények,
berendezések ábrázolását, rajzjeleinek bemutatását
szakáganként.
Ismerje az alaprajzot, a helyszínrajzot, függőleges
csőtervet.
Legyen képes értelmezni a műszaki leírást.

5.2. Épületgépészeti
dokumentációk gyakorlata
5.2.1. Épületgépészeti
dokumentációk értelmezése
5.2.2. Kapcsolási vázlatok,
költségvetés készítése

5.2.3. Munkahelyi dokumentációk,
számítógép használat

Ismerje az épületgépészeti tervdokumentációkat.
Legyen képes értelmezni a műszaki adatokat.
Legyen képes bemutatni és értelmezni egy családi
ház épületgépészeti tervét.
Ismerje az épületgépészeti tervdokumentációk
tervjeleit, legyen képes értelmezni a műszaki
adatokat, valamint legyen képes szakáganként
kapcsolási vázlatokat készíteni.
Legyen képes anyagjegyzéket készíteni.
Ismerje, tudja vezetni a munkalapot, karbantartási
naplót, építési naplót, felmérési naplót.
Rendelkezzen számítógépes felhasználói
ismeretekkel.
Ismerje az interneten elérhető épületgépészeti
gyártmánykatalógusokat, tervezési segédleteket.

6. Épületgépészeti rendszerelemek
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TÉMAKÖRÖK
6.1. Épületgépészeti
rendszerelemek ismerete
6.1.1. Szelepek, csapok, tolózárak,
tartályok ismerete

6.1.2. Szivattyúzási alapismeretek

6.1.3. Ventilátorok fogalma,
ismerete, fajtái

6.1.4. Hőtermelő berendezések

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes ismertetni a szelepek, csapok,
tolózárak fajtáit, részeit, jelképeit, működésük
jellemzőit, beépítési lehetőségeit.
Legyen képes ismertetni a biztonsági szelepek,
szerelvények feladatait, működési elvét.
Ismerje a tartályok jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a szivattyúzási
alapismereteket, szivattyúk szerkezeti kialakítását,
szerelését.
Legyen képes ismertetni a szivattyúk feladatát,
csoportosítását, működési alapelveit.
Legyen képes ismertetni a fűtési rendszerekben
alkalmazott szivattyúk fajtáit.
Legyen képes ismertetni a ventilátorok szerkezeti
kialakítását, szerelését elméleti síkon.
Legyen képes ismertetni a ventilátorok feladatát,
csoportosítását, működési elvét.
Ismerje a légtechnikában alkalmazott ventilátorok
fajtáit.
Legyen képes ismertetni a hőtermelő berendezések
szerkezeti elemeit, csoportosítását tüzelőanyag
szerint.
Legyen képes ismertetni a levegőellátás,
égéstermék elvezetés megoldásait elméletben.

7. Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

7.1. Munkaterület munkavédelme
7.1.1. Baleset és munkahelyi baleset
alapfogalmai
7.1.2. Munkahelyi biztonsági
jelzések ismerete
7.1.3. Épületgépészeti berendezések
biztonsági rendszerei,
anyagmozgatás, tárolás

Legyen képes ismertetni a baleset és a munkahelyi
baleset fogalmát, a munkahelyi balesetek és a
foglalkozási megbetegedések fajtáit.
Legyen képes ismertetni a munkahelyen
alkalmazott biztonsági jelzéseket, biztonsági és
egészségvédelmi jelzést, biztonsági színek
jelentését.
Legyen képes ismertetni a nyomástartó
berendezések biztonságtechnikáját, a nyomástartó
berendezések biztonsági szerelvényeit.
Tudja alkalmazni a magasban végzett munka,
létrák, állványok, kezelőjárdák biztonságtechnikai
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előírásait, ellenőrzéseit a munkavégzés előtt.
Ismerje a kézi és gépi anyagmozgatás szabályait.
Ismerje a munkavégzés során, valamint a
telephelyen használt anyagok, eszközök
biztonságos tárolását.
7.2. Tűz elleni védekezés
7.2.1. Tűzoltás módjai, tűzoltó
eszközök

7.3. Környezetvédelem
7.3.1. Hulladékok kezelése, fajtái

Ismerje a tűzoltás módjait, tűzoltó eszközöket, az
éghető anyag eltávolításán alapuló módot, az
oxigén elvonásán alapuló módot, az éghető anyag
hőmérsékletének csökkentésén alapuló oltási
módot.
Legyen képes ismertetni a tüzelő- és
fűtőberendezések működtetésének tűzvédelmi
előírásait.
Ismerje a nyílt lánggal végzett munkavégzés
biztonságtechnikáját.
Legyen képes ismertetni a gázhegesztés és az
ívhegesztés biztonsági előírásait.

Ismerje a hulladékok kezelését, a hulladékok
szelektív összegyűjtését, hulladékok előkezelését,
átmeneti tárolását, hulladékok elszállítását,
hulladékok feldolgozását, hulladékok végleges
elhelyezését.
7.3.2. Épületgépészeti
Ismerje az épületgépészeti munkafolyamatoknál a
munkafolyamatok környezetkárosító veszélyek megelőzését, illetve környezetkárosító
hatásai, megelőzésük
hatásuk csökkentése érdekében teendő
intézkedéseket.
7.4. Az elsősegélynyújtás általános
szabályai
7.4.1. Elsősegélynyújtás
Tudja, mik a teendők a baleset helyszínén.
alapismeretek
Ismerje az eszméletlen beteg ellátásának,
(légútbiztosítás) módját. Ismerje a stabil
oldalfekvést.
7.5. Sérülések ellátása
7.5.1. Vérzéstípusok jellemzői
7.5.2. Elsősegélynyújtás vérzések
esetén
7.5.3. Égési sérülések osztályozása.

Ismerje a hajszáleres vérzés, visszeres vérzés,
ütőeres vérzés ellátásának menetét.
Ismerje a sebek ellátási lehetőségeit, tudja
alkalmazni a nyomókötést, ismerje az artériás
nyomáspontokat.
Legyen képes ismertetni az elsősegélynyújtás
lehetőségeit égés, fagyás által okozott sérülések
esetén.
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7.5.4. Mérgezések ismerete
7.5.5. Egyéb munkahelyi sérülések
ismerete.

Legyen képes ismertetni a szén-dioxid (CO2)
mérgezést, szénmonoxid (CO) mérgezést,
benzinmérgezést, metilalkoholmérgezést.
Legyen képes ismertetni az idegen test okozta
sérüléseket, a Heimlich-féle műfogást, a csontok,
ízületek sérüléseit: nyílt, zárt sérüléseket: rándulás,
ficam, törés.
Legyen képes ismertetni a fektetési módokat, a
Rautek-féle műfogást.
Ismerje fel az ájulást, epilepsziás rohamot,
szívinfarktus gyanút, alacsony vércukorszint miatti
rosszullétet, sokkot. Ismerje az elsősegélynyújtó
feladatait villamos áram okozta sérülések esetén.
8. Elektrotechnika

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

8.1. Elektrotechnika alapjai
Legyen képes ismertetni az elektrotechnikai
alapfogalmakat.
Ismerje a villamos feszültség, a villamos áram,
villamos teljesítmény fogalmát.
8.1.2. Elektromos jelenségek és azok Legyen képes ismertetni a villamos áram hatásait.
okai
Ismerje az áramnemek jellemzőit.
Legyen képes ismertetni az egyszerű villamos
áramkört.
8.2. Egyenáramú körök és
hálózatok
8.2.1. Áramkörök ismerete
Ismerje a villamos áramkör részeit.
Legyen képes ismertetni a villamos munkát,
villamos teljesítményeket.
8.2.2. Ellenállások, kapcsolások
Ismerje az Ohm törvényt.
ismerete
Ismerje az ellenállások kiviteli formáit.
Tudja az ellenállások soros-, párhuzamos- és
vegyes kapcsolásait, az áramosztó és
feszültségosztó kapcsolásokat, Kirchoff
törvényeket.
8.3. Váltakozó áram alapfogalmai,
-körök, -hálózatok
8.3.1. Váltakozó áram alapfogalmai Ismerje a váltakozó feszültség és áram jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a villamos fogyasztók
viselkedését váltakozó áramú körökben.
Ismerje a fáziseltolást, látszólagos teljesítményt,
hatásos teljesítményt, meddő teljesítményt.
Ismerje a háromfázisú hálózatokat, érintésvédelmi
8.1.1. Elektrotechnikai alapfogalmai
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kapcsolásokat.
8.4. Villamos forgógépek
8.4.1. Forgógépek ismerete

Ismerje a mágnesességet, transzformátorokat és
üzemállapotaikat.
Legyen képes ismertetni a forgógépeket,
felépítésüket.
Ismerje az aszinkronmotorokat és az egyenáramú
forgógépeket.

8.5. Elektronika
8.5.1. Áramkörök fogalma, fajtái

Ismerje az erősítő áramkörök, logikai áramkörök
alapjait, digitális jelfeldolgozó áramkörök
működését, alapjait.
Ismerje a memóriákat, mikroprocesszorokat,
programozható logikai vezérlőket.

8.6. Elektronikai gyakorlat
8.6.1. Elektronikai alapismeretek

8.6.2. Áramkörök, logikai hálózatok
8.6.3. Áramkörök készítése

Ismerje a gyártási és technológiai rajzok
dokumentumait.
Ismerje a méréstechnikai alapokat, elektronikai
alapjait.
Ismerje az erősítő áramköröket, elektronikai
alapáramköröket, kombinációs logikai hálózatokat,
szekvenciális logikai hálózatokat.
Legyen képes ismertetni méréseket, hibajavítás
végzését.

8.7. Villamos mérések
8.7.1. Méréstechnikai alapismeretek, Ismerje a méréstechnikai alapokat.
mérőműszerek
Ismerje az elektromechanikus mérőműszereket és
elektronikus mérőműszereket.
Legyen képes jegyzőkönyvet készíteni a
mérésekről.
9. Irányítástechnika
TÉMAKÖRÖK
9.1. Vezérlés- és
szabályozástechnikai ismeretek
9.1.1. Irányítástechnikai
alapfogalmak
9.1.2. Irányítástechnika,
folyamatábrák ismerete

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje az irányítástechnikai alapfogalmakat, az
irányítástechnikai szerveket, tagokat.
Ismerje a számítógéppel támogatott technológiákat.
Tudja alkalmazni a folyamatábrákat, diagramot,
nomogramot.
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9.2. Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése
9.2.1. Érzékelős és vezérelt eszközök
Legyen képes ismertetni az érzékelők működését.
ismerete
9.2.2. Átalakítók fajtái
Ismerje az ellenállás változáson alapuló
átalakítókat, termoelektromos átalakítókat, induktív
átalakítókat, kapacitív átalakítókat, piezoelektromos
átalakítókat, AD-DA átalakítókat, nem villamos
mennyiségek átalakítását villamos jellé.
9.3. Vezérlés- és
szabályozástechnika
9.3.1. Szabályozó és vezérlőkörös
Ismerje a szabályozó körök készülékeinek
készülékek szerelése
szerelését.
Ismerje a vezérlőkörök készülékeinek szerelését.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS
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Rövid választ
igénylő
feladatok
40 pont

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Számítást
igénylő
feladatok
30 pont
100 pont

Kifejtést igénylő
feladatok

„A” és „B” altétel kifejtése

30 pont
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó szakmai tudásáról az
ismeretek, a képességek és az alkalmazás, valamint a rajzi kommunikáció tekintetében egyaránt.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és
megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Ha az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl. adatokra, táblázatokra van
szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatok egy része egyszerű, rövid válaszokat igénylő feladatokból áll, másik része
egyszerű számítási feladat (épületgépészeti alapszámítások), harmadik része egy-egy feladatának
ismertetése, felsorolása, rövid kifejtése, fogalommeghatározása, egyszerű ábrázolása (vázlat).
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökről történik átfogó számadás:
- Csőszerelés előkészítése:
 csőszerelés előkészítése elméletben.
- Vezetékhálózat kialakítása:
 vezetékhálózat kialakítása elméletben.
- Csőhálózat üzembe helyezése:
 csőhálózat üzembe-helyezési alapismeretek.
- Épületgépészeti alapfogalmak:
 épületgépészeti alapfogalmak elmélete,
 épületgépészeti alapfogalmak gyakorlata.
- Épületgépészeti dokumentációk:
 épületgépészeti dokumentációk elmélete,
 épületgépészeti dokumentációk gyakorlata.
- Épületgépészeti rendszerelemek:
 épületgépészeti rendszerelemek ismerete.
- Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok:
 munkaterület munkavédelme,
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 tűz elleni védekezés,
 környezetvédelem,
 elsősegélynyújtás általános szabályai,
 sérülések ellátása.
- Elektrotechnika:
 elektrotechnika alapjai,
 egyenáramú körök és hálózatok,
 váltakozó áram alapfogalmai, -körök, -hálózatok,
 villamos forgógépek,
 elektronika,
 elektronikai gyakorlat,
 villamos mérések.
- Irányítástechnika:
 vezérlés- és szabályozástechnikai ismeretek,
 érzékelők és vezérelt eszközök illesztése,
 vezérlés- és szabályozástechnika.
A központi írásbeli feladatsor ismeretanyagának összeállítása az általános és részletes
követelményeken alapul. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott két altétel („A” és „B”) kifejtéséből áll. Az egyes altételek
kifejtésébe, azok címének megfelelően, a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat, az
altételhez kapcsolódó rajzi vázlatokat kell készítenie.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel két altételből áll. A vizsgázónak mindkét altételből húznia kell egyet.
Témakörök:
„A” altétel:
- Csőszerelés előkészítése:
 csőszerelés előkészítése elméletben,
 csőszerelés előkészítése gyakorlatban.
- Vezetékhálózat kialakítása:
 vezetékhálózat kialakítása elméletben,
 vezetékhálózat kialakítása gyakorlatban.

1114

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

- Csőhálózat üzembe helyezése:
 csőhálózat üzembehelyezési alapismeretek.
- Épületgépészeti alapfogalmak:
 épületgépészeti alapfogalmak elmélete.
- Épületgépészeti dokumentációk:
 épületgépészeti dokumentációk elmélete,
 épületgépészeti dokumentációk gyakorlata.
- Épületgépészeti rendszerelemek:
 épületgépészeti rendszerelemek ismerete.
„B” altétel:
- Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok:
 munkaterület munkavédelme,
 tűz elleni védekezés,
 környezetvédelem,
 elsősegélynyújtás általános szabályai,
 sérülések ellátása.
- Elektrotechnika:
 elektrotechnika alapjai,
 egyenáramú körök és hálózatok,
 váltakozó áram alapfogalmai, -körök, -hálózatok,
 villamos forgógépek,
 elektronika,
 villamos mérések.
- Irányítástechnika:
 vezérlés- és szabályozástechnikai ismeretek,
 érzékelők és vezérelt eszközök illesztése,
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes altételek kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, altételenként 30, illetve 20 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” altétel
„B” altétel
Összesen
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
4 pont
2 pont
6 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
6 pont
4 pont
10 pont
alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete
6 pont
4 pont
10 pont
és alkalmazása, magyarázása.
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Összefüggések értelmezése.
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód.
Szaknyelv alkalmazása.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

5 pont

4 pont

9 pont

5 pont

4 pont

9 pont

4 pont
30 pont

2 pont
20 pont

6 pont
50 pont”

19. Az R. Melléklet GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A gépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a IX. Gépészet ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
- 54 863 01
Fegyverműszerész,
- 54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus,
- 54 523 04
Mechatronikai technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. Kommunikáció szakmai
nyelven
1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja megfelelő helyen és módon alkalmazni a
szakmai fogalmakat.
Legyen képes a fogalmak jelentésváltozatainak
megkülönböztetésére.
Legyen képes önálló előadásmóddal a szakmai
kifejezések helyes alkalmazására.

2. Ismeretek helyén való alkalmazása
TÉMÁK
2.1. Ismeretek alkalmazása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja összekötni az elméletben elsajátított ismereteit a
gyakorlati alkalmazásokkal.
Lássa át adott helyzetben a témához kapcsolódó
összefüggéseket.
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2.2. Információ források kezelése

Tudja rendszerezni a kapott információkat, valamint
tudja alkalmazni térben és időben az adott
feladatokhoz.

3. Rendszerező képesség
TÉMÁK
3.1. Elvonatkoztatás képessége
3.2. Lényegkiemelés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje fel és tudja alkalmazni a tények és
törvényszerűségek közötti összefüggéseket.
Legyen képes lényeges és kevésbé lényeges
szempontok megkülönböztetésére.
Legyen képes információk szétválogatására szakmai
szempontok alapján.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Munkavédelem

TÉMAKÖRÖK
1.1. Munkabiztonság

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a munkavédelem
− célját, alapfogalmait, területeit,
− szervezeti és jogi kérdéseit.
Ismerje
− a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit,
− a munkahelyen alkalmazott biztonsági
jelzéseket.
Tudja
− a baleset és a munkabaleset fogalmát, fajtáit,
− a munkabalesetek bejelentését, nyilvántartását
és kivizsgálását.
Ismerje
− a veszélyforrások kialakulását,
− a foglalkozási ártalmak fajtáit.
Ismerje
− az egyéni és kollektív védelmet,
− a személyi védőfelszerelésekkel szemben
támasztott követelményeket.
Ismerje a munkavédelmi oktatással kapcsolatos
előírásokat, annak dokumentálását.
Tudja a kézi és gépi anyagmozgatást, az anyagtárolás
szabályait.
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Tudja a villamos berendezések üzemeltetésének
biztonsági szabályait.
Tudja meghatározni
− az égés feltételeit, az anyagok éghetőségét,
− a tűzveszélyességi osztályokat, tűzveszélyes
anyagokat,
− a tűzjelzés módjait, teendőket tűz esetén,
− a tűzoltás lehetőségeit, a tűzoltó eszközöket,
− a gépek, berendezések tűzvédelmi előírásait,
− a tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének
tűzvédelmi előírásait,
− a műszaki mentést.
Ismerje
− a környezetvédelem területeit,
− a környezetszennyezés eseteit, fajtáit, a
védekezés lehetséges módjait,
− az épített környezet védelmét,
− a természetvédelmet,
− a vízszennyezést,
− a levegőszennyezést,
− a hulladékok keletkezését, csoportosítását
eredetük, halmazállapotuk, illetve fajtájuk
szerint,
− a szelektív hulladékgyűjtést, tárolást,
− a hulladékok feldolgozását, újrahasznosítását,
− a veszélyes hulladékok fogalmát,
megkülönböztetett kezelését, tárolását,
szállítását.

1.2. Tűzvédelem

1.3. Környezetvédelem

2. Gépészeti alapozó feladatok
TÉMAKÖRÖK
2.1.

Műszaki dokumentációk

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a gépészeti technológiai dokumentációkat mint
információhordozókat, azok formai és tartalmi
követelményeit.
Ismerje a rajztechnikai alapszabványokat, előírásokat.
Legyen képes a síkmértani szerkesztéseket, lemeztárgy
szerkesztett rajzát elkészíteni.
Tudja a sík- és térmértan közös alapfogalmait.
Ismerje az egy, kettő és három képsíkos képsíkrendszer
felépítését, fogalom- és jelölésrendszerét.
Ismerje a térelemeket, és legyen képes azokat a
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képsíkokon ábrázolni.
Ismerje az illeszkedés (pont-egyenes) és metszés
(egyenes-egyenes) alapeseteit.
Ismerje kitérő egyenesek esetében a láthatóság
eldöntését.
Ismerje az európai vetítési rendszert és a vetületrendet.
Tudja a vetületi ábrázolás szabályrendszerét, és legyen
képes ilyen ábrázolási módokra.
Ismerje a síklapú testeket és a forgástesteket, és legyen
képes ezeket ábrázolni.
Ismerje a szabályos síklapú és forgástestek
síkmetszésével létrejövő metszeti idomokat.
Legyen képes a kocka, az egyenes hasáb, a gúla, a
henger és a körkúp síkmetszésének szerkesztésére.
Tudja a síklapokkal határolt testek felületi hálójának
szerkesztését.
Tudja az axonometrikus ábrázolást, és legyen képes
csonkolt kocka és hasáb ábrázolására.
Legyen tisztában az áthatás, áthatási vonal, áthatási
görbe fogalmával.
Ismerje a síklapú testek és a forgástestek áthatását.
Ismerje a síklapú test és forgástest áthatását.
Ismerje fel az áthatásokat alkatrészrajzokon.
Ismerje az összeállítási és részletrajzokat.
Tudja
− a metszet és a szelvény fogalmát,
 a metszet- és szelvényábrázolások formai
követelményrendszerét,
− a metszetek csoportosítását (egyszerű és
összetett metszetek),
 a különleges metszeti ábrázolásokat,
− a szelvények fajtáit és elhelyezési lehetőségeit a
rajzokon,
− a metszet és szelvény alkalmazásának
szabályait.
Legyen képes metszetek és szelvények ábrázolására.
Ismerje a géprajzi egyszerűsítéseket, különleges
ábrázolási módokat.
Ismerje
 a méretmegadás formai követelményrendszerét,
− a mérethálózat felépítését, különleges
méretmegadásokat,
− a mérethálózat fogalmát, a méretek típusait,
− a mérethálózat felépítésének elveit.
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2.2.

Szakrajz

Legyen képes alkatrészrajzokon mérethálózatot
készíteni.
Tudja a felületi minőség fogalmát, a felület
egyenetlenségeit,
Ismerje a felületi érdesség geometriai jellemzőit.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a felületi minőség
megadására szolgáló rajzjeleket.
Tudja, hogy milyen összefüggés van a tűrés előírása és
a felületi érdesség között.
Tudja és alkalmazza a tűrések és illesztések
jelölésrendszerét.
Ismerje és tudja használni a tűréstáblázatokat, és
legyen képes a táblázatok alapján illesztési számítási
feladatok megoldására alaplyukrendszerben.
Ismerje az alak- és a helyzettűrések fajtáit és jelöléseit,
legyen képes azokat értelmezni, illetve megadni adott
alkatrészrajzon.
Ismerje a jelképes ábrázolásokat, és legyen képes
értelmezni azokat alkatrészrajzokon és összeállítási
rajzokon:
− a rugók ábrázolása,
− a bordás tengelykötés és ábrázolása,
− a hegesztett kötések ábrázolása,
− a hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei,
− a hegesztett kötések rajzi jelölései,
méretmegadásai,
− a forrasztott és ragasztott kötések jelölései,
− a nem oldható kötések jelképes ábrázolásai,
− a fogazott alkatrészek (fogaskerekek)
műhelyrajzának követelményei,
− csövek és csőkötések bemutatása, ábrázolásai.
Ismerje a jelképes ábrázolásokat, és legyen képes
értelmezni és alkalmazni azokat alkatrészrajzokon és
összeállítási rajzokon:
− a csavarmenetek és csavarok jelképes
ábrázolása,
− az orsómenet és anyamenet jelölése,
− a csavarmenetek méretmegadása,
− a gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai,
− a fogazott alkatrészek jelképes ábrázolásai,
− a fogazatok jellemző adatai, méretei,
− csővezetékek rajzjelei.
Ismerje a műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtáit
és jellemzőit, követelményeit.
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Tudja a rajzkészítési és rajzszámozási rendszereket.
2.3.

Géprajzi ismeretek

2.4.

Gépészeti alapmérések

Ismerje az egyszerű gépészeti műszaki rajzokat.
Ismerje az egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek,
művelet-, illetve szerelési terveit.
Tudja a technológiai sorrend fogalmát, tartalmát.
Tudja a technológiai jellegű rajzok készítésének
szabályait (dokumentációkészítés, technológiai elemek
rajzjelei, ábrázolási szabályai).
Tudja értelmezni a gépek kinematikai ábráit,
fordulatszám és erőfolyam ábráit.
Tudja a gépészeti alapmérések alapfogalmait:
− a mérés, ellenőrzés fogalmát,
− a mérés folyamatát,
− a mérési módszereket,
− a mértékegységeket,
− a tűrést, az illesztést.
Ismerje a mérési dokumentumokat:
− a mérési utasítást,
− a mérési jegyzőkönyvet,
− a műszaki rajzok készítésének lépéseit,
olvasását, értelmezését.
Ismerje a mérés eszközeit:
− a mérőeszközök csoportosítását,
− az értékmutató műszerek kijelző elemeit,
− a mérőeszközök (műszerek) metrológiai
jellemzőit,
− a mérőeszközök kiválasztásának szempontjait,
− a mérési segédeszközöket.
Ismerje a mérési hibákat, azok csoportosítását,
keletkezését, megelőzését.
Legyen képes bemutatni
 a hosszméretek mérését, ellenőrzését,
− a hosszmérés eszközeinek csoportosítását,
− az egyszerű hosszúságmérő eszközöket,
− az egyértékű mértékeket,
− a tolómérőt,
− a mikrométert,
− a passzamétert,
− a mérőórát,
− a finomtapintókat,
− az optikai hosszmérő-eszközöket.
Ismerje a szögek mérését és ellenőrzését:
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2.5.

Anyagismeret

− a szögmértékeket,
− a mozgószáras szögmérőket,
− a szögmérést közvetett eljárással,
− a szögmérést optikai úton,
− a szintezőket,
− a kúpszögmérést.
Tudja az alak- és helyzetpontosság mérését,
ellenőrzését.
Tudja a felületi érdesség ellenőrzését, mérését.
Ismerje
 az anyagok mikroszerkezetét,
 a mikroszerkezet és a tulajdonságok
kapcsolatát,
− a fémes kötésű anyagok tulajdonságait.
Tudja
 az ipari anyagok csoportosítását,
− alkalmazásuk szerint,
− a halmazállapotuk szerint,
− az eredetük szerint,
− felhasználás szerint.
Tudja
 az anyagok tulajdonságait,
− a fizikai tulajdonságokat,
− a kémiai tulajdonságokat,
− a mechanikai tulajdonságokat,
− a technológiai tulajdonságokat.
Tudja
 a fémek és az ötvözetek tulajdonságait,
− a színfémek (tiszta fémek) tulajdonságait,
− a színfémek előfordulását,
− a színfémek előállítását,
− a színfémek kristályosodását,
− az ötvözetek kristályosodását,
− az egyensúlyi diagramokat,
− a Fe-C diagramot, Fe-Fe3C diagramot és az
ikerdiagramot.
Ismerje az ipari vasötvözeteket:
− az acélok és az öntöttvasak csoportosítását,
felhasználási területeiket,
− a hűtési sebesség hatását az acélok
szövetszerkezetére, tulajdonságaira,
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− az ötvözőelemek hatását az acélok
szövetszerkezetére, tulajdonságaira,
− a legfontosabb acélfajták alkalmazási területeit,
kiválasztás szempontjait.
Ismerje a nem vasalapú fémes szerkezeti anyagokat:
− a könnyűfémeket és ötvözeteiket (alumínium,
magnézium, titán),
− a nehézfémeket és ötvözeteiket (fekete fémeket
és ötvözeteiket: nikkel, szilícium, mangán,
króm, volfrám, vanádium; színesfémeket és
ötvözeteiket: réz, ón, ólom, horgany).
Ismerje a kerámiákat:
− a hagyományos kristályos oxidkerámiákat
(szilikátkerámiákat),
− az üveget,
− a műszaki kerámiákat.
Ismerje a kompozitokat.
Ismerje a szinterelt szerkezeti anyagokat.
Ismerje
 a szerves ipari anyagokat,
− a fát és ipari felhasználását,
− a papírt és ipari felhasználását,
− a gumit és ipari felhasználását,
− a szálasanyagokat és ipari felhasználásukat,
− a bőrt és ipari felhasználásukat,
− a műanyagokat (természetes alapú
műanyagokat, mesterséges alapú műanyagokat)
és a műanyagok feldolgozási technológiáit.
Ismerje az ipari segédanyagokat:
− a kenőanyagokat,
− a hő-, hangszigetelő anyagokat, tűzálló
anyagokat, tömítőanyagokat,
− csapágyanyagokat.
Ismerje a korrózió elleni védelmet:
− a korrózió fajtáit,
− a korrózió elleni védekezés módjait.
Tudja
− a hőkezelés fogalmát, feladatát, célját,
− a hőkezelés szakaszait,
− a hőkezelés csoportosítását.
Tudja az ipari vasötvözetek hőkezeléseit:
- az acélok hőkezeléseit:
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2.6.

Anyagvizsgálat

- a teljes keresztmetszetű hőkezeléseket:
- egyneműsítő hőkezelések:
feszültségcsökkentés, újrakristályosítás,
lágyítás, diffúziós izzítás,
- keményítő hőkezelések: martenzites
(közönséges) edzés, különleges edzés,
- szívósságfokozó hőkezelések: nemesítés,
normalizálás, patentírozás.
- a felületi hőkezeléseket:
- összetételt nem változtató módszerek:
lángedzés, indukciós edzés, mártóedzés,
- összetételt változtató: betétedzés,
nitridálás, egyéb termokémiai kezelések.
- az öntészeti vasak hőkezeléseit:
- a szürkevas hőkezeléseit: feszültségcsökkentő
izzítás, lágyítás, keményítő hőkezelések,
szívósságfokozó hőkezelések
- a fehérvas hőkezelése: temperálás (fekete,
fehér).
Tudja az anyaghibákat feltáró vizsgálatokat:
− a jellegzetes hibákat,
− a hibakimutatás lehetőségeit,
− a darab felületén lévő hibák kimutatására
alkalmasakat:
- vizuális megfigyelést,
- mágneses repedés vizsgálatot,
- penetráló folyadékos vizsgálatot,
− a belső hibák kimutatására alkalmasakat:
- röntgen vizsgálatot,
- γ sugárzó izotópos vizsgálatot,
- ultrahangos vizsgálatot.
Ismerje a metallográfiai, fémtani vizsgálatokat:
− a nem fémes zárványok meghatározását
acélokban:
- lépcsős próbát,
- kéktöret próbát,
− a Baumann féle kénlenyomatot,
− a maratásos vizsgálatokat,
− az edzett töretpróbát.
Tudja a mechanikai tulajdonságok vizsgálatát:
− a szilárdsági vizsgálatokat és az azokkal
meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel
kapcsolatos számításokat elvégezni, a velük
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2.7.

Anyagjelölések

kapcsolatos diagramokat értelmezni):
- szakítóvizsgálat,
- nyomóvizsgálat,
- hajlító vizsgálat,
- ütve-hajlító vizsgálat,
− a keménységméréseket és az azokkal
meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel
kapcsolatos számításokat elvégezni, a velük
kapcsolatos diagramokat értelmezni):
- statikus vizsgálatokat (Brinell-féle, Vickersféle, Rockwell-féle),
- dinamikus vizsgálatokat (Poldi-féle, Shore
féle).
Tudja a technológiai tulajdonságok vizsgálatát és az
azokkal meghatározható jellemzőket:
− melegalakíthatósági vizsgálatok,
− hidegalakíthatósági vizsgálatok,
− mélyhúzás,
− csészehúzás,
− huzalok csavaró vizsgálat,
− hajlító vizsgálat,
− hajtogató vizsgálat,
− fémcsövek alakíthatóságának vizsgálat,
− edzhetőségi vizsgálat.
Tudja a szabvány fogalmát, a magyar és a nemzetközi
szabványok jelölését.
Ismerje a szabványok, műszaki táblázatok,
gyártmánykatalógusok értelmezését, használatát.
Tudja az ötvözők és szennyezők hatását az acélok
tulajdonságaira.
Tudja az acélok és a vas- és acélöntvények
osztályozását és jelöléseit a MSZ és EN szerint.
Ismerje:
− az alumínium ötvöző anyagait, ötvözeteinek
osztályozását és jelöléseit az MSZ és EN
szerint,
− a réz ötvöző anyagait, ötvözeteinek
osztályozását és jelöléseit az MSZ és EN
szerint,
− az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagait,
ötvözeteinek osztályozását és jelöléseit az MSZ
és EN szerint.
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2.8.

Gépészeti szerelés

2.9.

Kézi forgácsolás

Tudja a szerelési dokumentációk összeállításait:
 a szerelési családfa felépítését, elemeit,
 a szerelési vázlatot,
 a szerelési módszereket,
 a szerelési tervek készítését,
 a szerelési sorrendtervet,
 a szerelési művelettervet,
 a szerelés szervezését,
 a szerelési műveleti utasítást,
 a gyártási és a szerelési költségek kapcsolatát,
 a gyártásra, szerelési és javítási technológiára
vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi utasítások előírásait.
Tudja a szerelés során alkalmazott kötő gépelemeket,
gépipari kötéseket:
 a sajtolókötést,
 a zsugorkötést,
 az anyaggal- és alakkal záró kötéseket,
 a csavarkötést.
Ismerje a szerelés gépeit,
Tudja a gépelemek szerelésének technológiáit:
 a gördülőcsapágyak fel- és leszerelését
tengelyvégre, tengelyvégről és csapágyházba,
csapágyházból,
 az ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel- és
leszerelését, reteszek illesztését,
 a hengeres fogaskerekek és kúpkerekek
szerelését,
 a tengelykapcsolók és kilincsművek szerelését,
javítását,
 a gépek, gépegységek, szerkezetek szerelését,
javítását,
 a szerelésnél és javításánál alkalmazott
szerszámokat, készülékeket és műszereket.
Tudja az előrajzolás célját, szerszámait, az előrajzolás
(síkbeli, térbeli) folyamatát.
Ismerje a kézi forgácsoló műveleteket (darabolás,
hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás,
menetvágás, menetfúrás).
Ismerje az egyengetés célját, szerszámait, eszközeit,
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2.10. Gépi forgácsolás I.

gépeit, a különböző profilok egyengetését.
Ismerje a forgács nélküli alakítási technológiák
alkalmazását, az alkalmazott gépeket, eszközöket,
szerszámokat.
Ismerje a darabolás szerszámait, műveleteit.
Ismerje a vágást és nyírást egyenes és görbe vonal
mentén.
Ismerje a kézi és gépi fűrészelést.
Ismerje a lemezhajlítást.
Ismerje a peremezést.
Ismerje a domborítást, ívelést.
Ismerje a megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti
szakmákban használatos anyagokat.
Ismerje az alkatrészek illesztését:
– reszeléssel,
– dörzsárazással,
– csiszolással.
Ismerje a hántolás, dörzsárazás szerszámait, eszközeit.
Ismerje a csiszoló és polírozó anyagokat, szerszámokat
és gépeket.
Tudja a gépi forgácsolás
– alapfogalmait,
– módjait,
– alapeljárások gépeit,
– szerszámait és azok élgeometriáját,
– mozgásviszonyait,
– forgácsképződés mechanizmusát,
– technológiai adatainak meghatározását,
– a forgácsolási paraméterek közötti
összefüggéseket,
– a gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályait.
Tudja
– az esztergálás technológiáját,
– a munkafolyamat mozgásviszonyait,
– az esztergagép felépítését (egyetemes, revolver,
automata esztergák), szerszámait,
– a munkadarab befogását,
– a hűtés és a kenés megoldásait.
Ismerje az esztergakések fajtáit, részeit, élszögeit,
befogásukat, élezését, mérését, ellenőrzését.
Ismerje a jellegzetes esztergálási műveleteket:
– hosszesztergálást,
– síkesztergálást,
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2.11. Gépi forgácsolás II.

2.12. Műszaki mechanika

– kúpesztergálást.
Tudja a gyalulás, vésés technológiáját, szerszámait, a
haránt- és hosszgyalugépek felépítését, működését.
Ismerje a marás
– technológiáját (palástmarás, homlokmarás,
síkmarás), a munkafolyamat mozgásviszonyait,
– gépeinek felépítését, működését.
Képes legyen elvégezni egyszerűbb forgácsolástechnológiai számításokat elvégezni esztergálás, marás,
gyalulás és vésés témakörben.
Tudja köszörülés technológiáját (palástköszörülés,
síkköszörülés, furatköszörülés), a munkafolyamat
mozgásviszonyait.
Ismerje a köszörűszerszámok kialakítását.
Ismerje a köszörűgépek felépítését, működését.
Ismerje a munkadarab felfogását köszörüléshez.
Tudja a fúrás, furatmegmunkálás technológiáját, a
munkafolyamat mozgásviszonyait.
Ismerje a fúrógépek szerkezeti felépítését, működését.
Ismerje a fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámait.
Ismerje a fúrás során alkalmazott hűtési és kenési
módokat.
Képes legyen elvégezni egyszerűbb forgácsolástechnológiai számításokat elvégezni köszörülés és
fúrás témakörben.
Tudja a statika alapfogalmait, alaptételeit és
szerkesztési, illetve számítási eljárásait:
– az erőket, erőrendszereket,
– az eredő, egyensúlyozó erő fogalmát,
– az erő forgatónyomatékát, a nyomatéki tételt és
alkalmazását,
– az erőpár fogalmát, erő áthelyezés módszerét,
– a statika alaptételeit, azok alkalmazását,
– a közös hatásvonalú, a párhuzamos és a közös
pontban metsződő síkbeli erőrendszer eredőjét.
Legyen képes a statikai alapismeretekkel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani szerkesztéssel és
számítással.
Ismerje az egyensúlyi szerkezeteket:
– az egyensúly szerkesztési és számítási
feltételeit,
– a szabadságfok, a kötöttség, a határozottság
fogalmát,
– a kényszereket és a bennük ébredő reakciókat.
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Legyen képes egyszerűbb kialakítású egyensúlyi
szerkezetekkel kapcsolatos feladatokat megoldani
szerkesztéssel és számítással.
Ismerje
 az egyszerű és összetett síkidomok
súlypontjának meghatározásának módszereit,
− az elsőrendű, statikai nyomatékot és
meghatározását.
Legyen képes súlypont-meghatározással kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani szerkesztéssel és
számítással.
Ismerje
 a statikailag határozott kéttámaszú, illetve egyik
végén befogott tartószerkezeteket,
− a tartók fajtáit, gerendatartók jellemzőit,
− a koncentrált erőkkel terhelt tartók reakcióit és
igénybevételi ábráit,
− állandó intenzitású megoszló terheléssel terhelt
tartók reakcióit és igénybevételi ábráit,
− a veszélyes keresztmetszet fogalmát és
jelentőségét.
Legyen képes a kéttámaszú, illetve egyik végén
befogott tartókkal kapcsolatos egyszerűbb feladatokat
megoldani szerkesztéssel és számítással.
Ismerje a szilárdságtan témakörét, az igénybevételi
módokat, a méretezési és ellenőrzési elveket,
módszereket.
Tudja
 az igénybevételek Wöhler féle osztályozását,
− az egyszerű és összetett igénybevétel fogalmát,
− a normál és csúsztató feszültség fogalmát,
− a határfeszültség, a biztonsági tényező és a
megengedett feszültség fogalmát,
− az egyes igénybevételek hatására ébredő
mechanikai feszültségek fajtáját és
meghatározásának módját,
− az egyes igénybevételek hatására bekövetkező
alakváltozások fajtáját és meghatározásának
módját,
− a normál és csúsztató feszültségek Hooke
törvényét, a rugalmassági és a csúsztató
rugalmassági tényezőt,
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− egyszerű síkidomok másodrendű, inercia
nyomatékait, keresztmetszeti tényezőit.
Legyen képes az igénybevételek hatására ébredő
feszültségekkel és alakváltozásokkal kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje
 a húzó és nyomó igénybevételt,
− az alakváltozást húzó és nyomó igénybevétel
esetén,
− a húzott rudak szilárdsági méretezését,
ellenőrzését,
− a nyomó igénybevételt, az alakváltozást nyomó
igénybevétel esetén,
− a nyomás különleges eseteit, a hőmérsékletváltozás okozta húzó-nyomó igénybevételeket,
a felületi és palástnyomást,
− a túlnyomás alatt álló hengeres tartályok, a
vékony falú hengeres tartályok és csővezetékek
méretezését.
Legyen képes a húzó és nyomó igénybevételekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Ismerje a hajlító igénybevételt:
 a semleges szálak, a szélső szálak fogalmát,
 a hajlítás alapegyenletét,
 a feszültségmegoszlást a vizsgált
keresztmetszetben hajlító igénybevétel esetén,
 kéttámaszú és befogott tartók alakváltozásait
hajlító igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, a terhelhetőséget
hajlító igénybevétel esetén.
Legyen képes a hajlító igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a nyíró igénybevételt:
 a tiszta nyírást,
 az alakváltozást nyíró igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, terhelhetőséget nyíró
igénybevétel esetén,
 a hajlítással párosult nyírást.
Legyen képes a nyíró igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a csavaró igénybevételt:
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a tiszta csavarást,
a csavaró feszültség meghatározását,
a csavarás alapegyenletét,
az alakváltozást csavaró igénybevétel esetén,
a méretezést, ellenőrzést, terhelhetőséget kör
keresztmetszetű tengelyek és vastag falú csövek
csavaró igénybevétele esetén.
Legyen képes a csavaró igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Tudja az összetett igénybevételt:
 az összetett igénybevétel fogalmát, fajtáit,
 az egyirányú összetett igénybevételt,
 a többirányú összetett igénybevételt.
Legyen képes az összetett igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje az anyagok kifáradását, az ismételt
igénybevételt a kifáradási jelenség okait, az
anyagfáradást okozó terheléseket.
Ismerje a gépészet területén alkalmazott oldható és
nem oldható kötési módokat.
Tudja a csavarokat és csavarkötéseket:
– a csavarok funkcióját és fajtáit,
– a menetprofilokat és a jellemző méreteket,
– az erőhatásokat és nyomatékokat a
csavarmenetekben,
– a csavarkötés meghúzási nyomatékszükségletét,
– mozgató orsók emelési nyomaték-szükségletét,
– a csavarok anyagát és gyártását,
– a csavarokat, csavaranyákat és
csavarbiztosításokat.
Legyen képes a csavarokkal és csavarkötésekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Ismerje a csapszegeket, szegeket és a szabványos
rögzítőelemeket.
Ismerje a forgó alkatrészek oldható kötéseit:
– az ékkötéseket,
– a reteszkötéseket,
– a kúpos kötést,
– a bordás és profilos tengelykötéseket.
Legyen képes a forgó alkatrészek oldható kötéseivel






2.13. Gépelemek
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kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Ismerje a szegecseket és szegecskötéseket:
– a szegecskötés készítését és a szegecsfajtákat,
– a szegecsek igénybevételét és méretezését,
– a különleges szegecseket.
Legyen képes a szegecsekkel és szegecskötésekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Tudja a sajtolt és zsugorkötéseket illesztési
előírásaikat.
Ismerje a ragasztott, forrasztott és hegesztett kötéseket.
Ismerje a tengelyeket:
– a tengelyek alkalmazását és szerkezeti
kialakítását,
– a géptengelyek és szerkezetek anyagait, az
anyagkiválasztás szempontjait,
– az álló és forgó tengelyek igénybevételét és
méretezését,
– a statikus méretezést hajlításra,
– a statikus méretezést csavaró igénybevételre,
– a statikus méretezést összetett igénybevételre,
– a tengelykialakítások gyártáshelyes
megoldásait, a feszültséggyűjtő kialakítások
csökkentésének lehetőségeit.
Legyen képes a tengelyekkel kapcsolatos egyszerűbb
feladatokat számítással megoldani.
Ismerje a tengelykapcsolókat:
– a tengelykapcsolók kiválasztásának általános
szempontjait,
– az erőzáró és alakzáró tengelykapcsolókat,
– a merev tengelykapcsolókat,
– a kiegyenlítő tengelykapcsolókat,
– a rugalmas tengelykapcsolókat,
– oldható kapcsolókat,
– a különleges tengelykapcsolókat.
Legyen képes a tengelykapcsolókkal kapcsolatos
egyszerűbb számítási feladatokat elvégezni.
Ismerje a sikló- és gördülőcsapágyakat:
– a csapágyazás szükségességét, a kiválasztás
szempontjait,
– a radiális, axiális és radiax csapágyazásokat,
– a Sribeck diagramot,
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– a siklócsapágyak súrlódási viszonyait és
kenését,
– a siklócsapágyak szerkezeti kialakítását és
anyagait,
– a gördülőcsapágyak fajtáit,
– a gördülőcsapágy-táblázatok használatát,
– a gördülőcsapágyak beépítését, illesztését és
kenését,
– a különleges gépiparban használatos
csapágyazásokat.
Legyen képes siklócsapágyakkal geometriai méretével
kapcsolatos feladatokat számítással megoldani,
gördülőcsapágyakat terhelés alapján táblázatból
kiválasztani.
Ismerje a tömítéseket:
– a tömítések feladatát,
– a nyugvó és mozgó tömítések fajtáit,
– a tömítések anyagait, beépítési módjait.
Ismerje a rugókat:
– a rugók feladatát, rugóállandó, rugómerevség
fogalmát,
– a rugókarakterisztikákat,
– a rugók fajtáit és igénybevételüket,
– a rugók anyagát és gyártását,
– a különleges rugókat.
Legyen képes a rugókkal kapcsolatos egyszerűbb
feladatokat megoldani számítással.
Legyen képes elvégezni adott terhelés és a
megengedett legnagyobb deformáció mértéke alapján a
laprugó szilárdsági méretezését.
Ismerje a lengéscsillapítókat: a lengéscsillapítók
feladatát, csoportosításukat.
Ismerje a fékeket:
– a fékek feladatát, csoportosításukat,
– az egy- és kétpofás fékeket,
– a szalagfékeket,
– a kúpos féket,
– a tárcsás féket,
– a lemezes fékeket,
– a fékek működtetési módjait.
Legyen képes a fékekkel kapcsolatos egyszerűbb
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a fogaskerekeket:

1133

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2.14. Hajtások

– fogaskerekek típusait, fajtáit,
– fogaskerekek jellemző részeit,
– az evolvenst mint fogprofilt, valamint az
evolvensek kapcsolódási jellegzetességeit,
– az alámetszést, határfogszámot,
– a modul fogalmát,
– az elemi, egyenes, hengeres külső és belső
fogazatot,
– a kompenzált, egyenes, hengeres külső
fogazatot,
– a fogaskerekek geometriai jellemzőinek
meghatározását,
– tönkremeneteli módokat,
– fogaskerekek anyagait,
– a fogaskerekek gyártását.
Legyen képes a fogaskerekekkel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat számítással megoldani.
Ismerje a csöveket és csőszerelvényeket:
– a csövek és csőszerelvények üzemviteli
paramétereit,
– a csövek anyagait és gyártását,
– a csőkötéseket és csőidomokat,
– a csővezetékek áramlástani és szilárdsági
méretezését,
– a csőszerelvényeket.
Legyen képes a csövekkel és csőszerelvényekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Tudja a nyomatékszármaztató hajtásokat:
– a hajtástechnikai alapösszefüggéseket,
teljesítmény, nyomaték, fordulatszám
összefüggéseit,
– az áttétel fogalmát, kiszámításának módjait,
– a kényszerkapcsolatú hajtásokat, a kapcsolódás
feltételeit:
- a fogaskerékhajtást:
- az elemi, egyenes, hengeres külső és
belső fogazatú hajtást,
- a kompenzált, egyenes, hengeres külső
fogazatú hajtást,
- a hengeres csigahajtást,
- a lánchajtást,
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- a lánchajtás kialakítását, gépelemeit,
elrendezési megoldásait,
– a súrlódásos hajtásokat:
- párhuzamos tengelyű, hengeres külső és
belső dörzskerékhajtást,
- merőleges tengelyű hengeres
dörzskerékhajtást,
- laposszíj-hajtást,
- ékszíjhajtást,
– az ipari hajtóműveket:
- a feladatait, típusait,
- a fokozatos, illetve a fokozat nélküli
szabályozás lehetőségeit,
- a fokozati tényező fogalmát.
Legyen képes a hajtások méretezésével és a
hajtóművekkel kapcsolatos számításokat elvégezni.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja

Írásbeli vizsga
szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző,
vonalzó
vonatkozó szabványok a
feladatba építve

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

Szóbeli vizsga
NINCS

NINCS
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
1. rész
tesztfeladatok

2. rész
kifejtő
feladatok

3. rész
szerkesztést
igénylő
feladatok

4. rész
számítást
igénylő
feladatok

15 pont

25 pont

20 pont

40 pont

100 pont

Tételkifejtés „A”, „B”,
„C”, „D” feladat

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga az alábbiakban felsorolt témakörök átfogó számadása alapján történik a
táblázatban meghatározott arányok szerint:
Rész
Témakörök
Aránya
1. rész – tesztfeladatok,
melyek az alábbi
feladattípusok lehetnek:
- igaz/hamis állítás,
- igaz/hamis állítás
Munkabiztonság,
indoklással,
tűzvédelem,
15%
- egyszerű feleletválasztás,
környezetvédelem.
- hibajavítás,
- mondat kiegészítése,
- hibakeresés,
- kiválasztás (halmozás).
Gépészeti alapmérések,
anyagismeret,
anyagvizsgálat,
2. rész – kifejtő feladatok,
anyagjelölések,
melyek az alábbi
gépészeti szerelés,
feladattípusok lehetnek:
kézi forgácsolás,
25%
- felsorolás,
gépi forgácsolás I.,
- rövid kifejtés,
gépi forgácsolás II.,
- fogalommeghatározás.
műszaki mechanika,
gépelemek,
hajtások.
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3. rész – szerkesztést igénylő
feladatok, melyek az alábbi
grafikai típusok lehetnek:
- szerkesztési feladatok,
- rajzkiegészítések,
- szabadkézi vázlatok,
- reprodukálás,
- szabadkézi rajz.

Műszaki dokumentációk,
szakrajz,
géprajzi ismeretek.

20%

4. rész – számítást igénylő
feladatok

Anyagvizsgálat,
gépi forgácsolás I.,
gépi forgácsolás II.,
műszaki mechanika,
gépelemek,
hajtások.

40%

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatok tesztfeladatokból, kifejtő feladatokból, szerkesztést igénylő feladatokból és
számítási feladatokból állnak:
− a tesztfeladatok száma: 4-6 db,
− a kifejtő feladatok száma: 8-10 db,
− a szerkesztést igénylő feladatok száma: 1-4 db,
− a számítást igénylő feladatok száma: 4-6 db.
Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
A számítást igénylő feladatoknál minden esetben fel kell írni a megfelelő összefüggést, majd
behelyettesíteni a számértékeket, és elvégezni a szükséges számítási műveleteket.
A végeredménynél a mérőszám mellett fel kell tüntetni a mértékegységet is. Ha a részeknél nincs
külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, a végeredményeket az SI alapegységeiben (m,
s, kg, stb.), illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve (N, Pa, W, stb.) kell megadni.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a gépészeti munkavédelem, a gépészeti alapozó feladatok témaköreinek
bemutatását igényli a vizsgázóktól.
Munkavédelem témakörei:
- munkabiztonság,
- tűzvédelem,
- környezetvédelem.
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Gépészeti alapozó feladatok témakörei:
- gépészeti alapmérések,
- anyagismeret,
- anyagvizsgálat,
- anyagjelölések,
- gépészeti szerelés,
- kézi forgácsolás,
- gépi forgácsolás I.,
- gépi forgácsolás II.,
- műszaki mechanika,
- gépelemek,
- hajtások.
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételek kifejtésébe
azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök
és vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni, és évente cserélni kell a tételek 25-30%-át.
A szóbeli tétel négy feladatból áll:
− „A” feladat a munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem, a gépészeti alapmérések,
az anyagismeret, az anyagvizsgálat, az anyagjelölések ismereteire épül,
− „B” feladat a gépészeti szerelés, kézi forgácsolás, gépi forgácsolás I., gépi forgácsolás II.
ismereteire épül,
− „C” feladat a műszaki mechanika ismereteire épül,
− „D” feladat a gépelemek és a hajtások ismereteire épül.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos használatát, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a
feleletet értékelni kell.
Az egyes feladatok megoldására:
− „A” feladat esetén 10 pont,
− „B” feladat esetén 10 pont,
− „C” feladat esetén 10 pont,
− „D” feladat esetén 20 pont adható.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A”
„B”
„C”
„D”
Összesen
feladat feladat feladat feladat
Feladat megértése, a lényeg
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont
10 pont
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kiemelése.
Alapfogalmak ismerete, definiálása
és alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása,
magyarázása.
Összefüggések értelmezése.
Megfelelően felépített, világos,
szabatos előadásmód.
Szaknyelv alkalmazása.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

1 pont

1 pont

1 pont

2 pont

5 pont

1 pont
10 pont

1 pont
10 pont

1 pont
10 pont

2 pont
20 pont

5 pont
50 pont”

20. Az R. Melléklet KOHÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A kohászat ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a X. Kohászat ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
54 521 04 Kohászati technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. Kommunikáció szakmai
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
nyelven
történő alkalmazása.
1.2. A szakmai fogalmakkal az
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
ismeretanyag bemutatása,
alkalmazásával.
értelmezése

TÉMÁK
2.1. Elvonatkoztatás képessége
2.2. Lényegkiemelés

2. Rendszerező képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése.
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
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3. Logikus gondolkodás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A meglévő tudás átalakításával új ismeretek
alkalmazása.
A meglévő információk közötti összefüggések
felismerése.
A meglévő információk alapján a lehetőségek
számbavétele.

TÉMÁK
3.1. Konvertáló képesség
3.2. Logikai képesség
3.3. Kombinatív képesség

B) TÉMAKÖRÖK
1. Anyagvizsgálatok
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Roncsolásos anyagvizsgálatok

Legyen tisztában az alábbi roncsolásos
anyagvizsgálatok céljával, feladatával és
elvégzésének a módjával:
- szakító vizsgálat,
- keménységmérések (Brinell, Rockwell,
Vickers),
- ütővizsgálat.
1.2. Roncsolásmentes anyagvizsgálatok Ismerje az alábbi roncsolásmentes
anyagvizsgálatok célját, feladatát és
elvégzésének a módját:
- Ultrahangos vizsgálatok.
- Mágneses vizsgálatok.
- Folyadékbehatolásos vizsgálatok.
- Potenciálszondás mélységmérés.
- Felületi érdesség mérés.
- Felületi bevonatok összetételének és
vastagságának meghatározása.
2. Anyagszerkezet vizsgálatok
TÉMAKÖRÖK
2.1. Anyagösszetételek
meghatározás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje
− a darabos anyagok porítását, szitavizsgálatát,
− a nedvesség-, hamu-, illóanyag-tartalom
vizsgálatát,
− az alapanyagok, salakok összetételének
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2.2. Metallográfiai vizsgálatok

meghatározását analitikai módszerekkel vagy
röntgen spektrométerrel.
Legyen képes ismertetni:
− a metallográfiai vizsgálatokhoz próbatestek
előkészítését (beágyazás, csiszolás, polírozás),
− a preszulfátosmakromaratást és Baumannlenyomat készítését,
− az acélok zárványosság vizsgálatát,
− az öntöttvas mikroszerkezetének
meghatározását.
3. Műszaki alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
3.1. Műszaki ábrázolás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a rajzi szabványokat.
Legyen képes elvégezni a síkmértani szerkesztéseket.
Ismerje a térelemeket (pont, egyenes, sík).
Ismerje a térelemek kölcsönös helyzetét.
Ismerje az egyszerűbb síklapú testeket és
származtatásukat.
Ismerje a forgástesteket és származtatásukat.
Ismerje a vetületi ábrázolást:
−
egy képsíkos ábrázolás,
−
a második képsík,
−
a képsík-rendszer, a képsíkok egybeforgatása.
Ismerje a térelemek ábrázolását:
−
pont és egyenes illeszkedése,
−
különleges helyzetű egyenesek,
−
egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság,
−
különböző helyzetű sík ábrázolása.
Ismerje a perspektivikus és axonometrikus ábrázolást.
Ismerje a géprajzfajták rendszerét, a méretmegadás
alapjait.
Tudja a vázlatkészítés szerepét, szabályait, technikáját.
Ismerje a metszet származtatását, fajtáit, a szelvényt,
fajtáit és az ábrázolásuk sajátos szabályait.
Tudja a törés, nem teljes vetületek, ferde síkú és
elfordított vetületek alkalmazásának szabályait.
Ismerje az alábbi esetekre vonatkozó ábrázolási
szabályokat:
−
szimmetrikus tárgy,
−
kiemelt részletek,
−
ismétlődő elemek,
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3.2. Mechanika

−
síkfelület jele,
−
mozgó alkatrész szélső állása, eredeti körvonal,
−
csatlakozó alkatrészek,
−
felületi kialakítások,
−
alkatrészek felfekvő felülete.
Ismerje a méretmegadás jeleit, méretelosztást,
szabványos alkatrészek méreteit, mérethálózat
felépítésének elveit.
Ismerje az
−
alaptűréseket, szabványos tűrésnagyságokat,
−
alak- és helyzettűréseket, illesztést, illesztési
rendszereket.
Ismerje a felületi egyenetlenségek fogalmát, fajtáit, a
felületi érdesség megadását, a tűrés és az érdesség
összefüggését.
Ismerje a felületkikészítés és a hőkezelés megadását.
Ismerje az összeállítási rajzok jellemzőit, készítési
szabályait.
Ismerje a darabjegyzék és a rajzszámozási
rendszereket.
Ismerje az alábbi gépelemekre vonatkozó ábrázolási
szabályokat:
− csavarmenetek,
− fogazott alkatrészek,
− bordás tengelykötések,
− rugók,
− gördülőcsapágyak,
− siklócsapágyak.
Ismerje a hegesztett, forrasztott, ragasztott és
szegecskötések ábrázolás szabályait.
Ismerje az erő fogalmát és jellemzőit.
Értse a statika alaptörvényeit.
Tudja meghatározni a közös pontban metsződő és
párhuzamos erőrendszer eredőjét.
Ismerje a kényszerek fajtáit és jellemzőiket.
Tudja az erőt felbontani összetevőire.
Tudja meghatározni az erőnyomatékát.
Ismerje a síkbeli erőrendszereket.
Legyen képes a tartókat jellemezni.
Ismerje a szilárdságtani alapfogalmakat.
Ismerje az igénybevétel fogalmát, fajtáit:
− egyszerű igénybevételek: húzó, nyomó, nyíró,
hajlító, csavaró igénybevétel,
− összetett igénybevételek.
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3.3. Gépészeti alapismeretek

3.4. Irányítástechnikai
alapismeretek

Ismerje a gépészeti kötésmódokat:
− oldható kötések,
− oldhatatlan kötések.
Ismerje a gépelemek jelképes jelölését,
alkalmazásának területeit.
Ismerje a hajtási módokat és jelképes jelölésüket:
− súrlódásos hajtások,
− kényszerhajtások.
Ismerje
− a sikló csapágyakat,
− a gördülő csapágyakat,
− a csapágyak kenését.
Ismerje a a tengelyek típusait és részeit.
Ismerje a tengelykapcsolókat (merev-, rugalmas-,
mozgékony tengelykapcsolók).
Ismerje az egyéb tengelykapcsolókat (Kardán-,
lemezes-, hidraulikus kapcsoló).
Ismerje a fékek feladatát, csoportosításukat és
működtetését.
Ismerje a csővezetékeket és csőkötéseket.
Ismerje az irányítás fogalmát, felosztását (kézi és
önműködő irányítás) és az irányítás részműveleteit.
Ismerje az irányítási rendszer részeit (az irányított és
irányító rendszer, szerkezeti részek, készülék, szerv,
elem, jelvivő vezeték).
Ismerje az irányítási rendszer ábrázolási módját
(hatásvázlat és részei).
Értse az irányítás fajtáit: szabályozás és vezérlés.

4. Fémtan
TÉMAKÖRÖK
4.1. Metallurgiai folyamatok
kémiai alapjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a kémiai folyamatok átalakulási hőit.
Ismerje az oldás, oldhatóság fogalmát.
Ismerje az oldás és az oldhatóság alkalmazását a
kohászati folyamatoknál.
Értse a kémiai egyensúly fogalmát.
Ismerje a kémiai egyensúlyok kohászati vonatkozásait.
Ismerje a tömeghatás törvényét.
Értse a tömeghatás törvényének alkalmazását konkrét
kohászati gázegyensúlyokra.
Ismerje a fém-karbonátok termikus disszociációját.
Ismerje a fém-oxidok bomlását és keletkezését.
Értse a fém-oxidok redukálhatósági viszonyait.
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4.2. Fémtani és hőkezelési
alapismeretek

Ismerje a kondenzált fázisok egyensúlyát
Értse az oldatokban végbemenő egyensúlyok kohászati
vonatkozásait.
Ismerje a kristálytan alapfogalmait, fémek kristályos
szerkezetét és az ideális kristály, kristályrendszereket.
Értse a kristályosodás folyamatát és az azt befolyásoló
tényezők közötti összefüggéseket.
Ismerje a kristályosodási képesség, kristályosodási
sebesség fogalmát.
Ismerje az ötvözet fogalmát, ötvözetkészítés célját,
módjait.
Ismerje az ötvözetek szövetelemeit: színfém, szilárd
oldat, vegyület, eutektikum, eutektoid.
Legyen képes értelmezni az ideális egyensúlyi
diagramokat.
Ismerje az ipari vasötvözeteket, a Fe-C diagramot, FeFe3C diagramot és az ikerdiagramot.
Ismerje az elsődleges szövetek, másodlagos szövetek
és tulajdonságait.
Ismerje az ötvözők hatását.
Tudja az ipari vasötvözetek rendszerezését.
Értse az öntés és képlékeny alakítás metallográfiai
vonatkozásait.
Értse az ausztenit átalakulását nem egyensúlyi
körülmények között.
Ismerje a Bénit, martenzit keletkezését és
tulajdonságait.
Ismerje a hőkezelés fogalmát, alkalmazásának
szükségességeit.
Ismerje a hűtés sebességének befolyását az
átalakulásra.
Ismerje az acélok lágyító és egyneműsítő hőkezelését
(feszültségcsökkentés, újrakristályosítás, lágyítás,
normalizálás, izotermás lágyítás, diffúziós izzítás,
ausztenites lehűtés).
Ismerje az acélok teljes edzését (ötvözetlen acélok
edzése, ötvözött acélok edzése, edzhetőség,
átedzhetőség, edzési feszültségek és elhárítási
lehetőségei).
Ismerje a felületi hőkezeléseket:
− összetételt nem változtató (indukciós, láng-,
bemártó edzés),
− összetételt változtató (betétedzés, cementálás,
nitridálás, alitálás stb.),
− egyéb felületi hőkezelések.
Ismerje a szerszámacélok hőkezelését.
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5. Munka- és környezetvédelem
TÉMAKÖRÖK
5.1. Munka- és tűzvédelem

5.2. Környezetvédelem

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a munkavédelem:
− célját, alapfogalmait,
− szervezeti és jogi kérdéseit.
Ismerje a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit.
Ismerje a munkavégzés szabályait.
Ismerje a gépi berendezések munkavédelmét és
biztonságtechnikáját.
Ismerje az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályait.
Ismerje a tűzvédelem kapcsolatos szabályokat:
− a tűzveszélyes anyagokat,
− a tűzveszélyességi osztályba sorolást.
Ismerje a természetvédelem és a környezetvédelem
fogalmát.
Ismerje a természetvédelmi jogszabályokat.
Ismerje a nemzetközi szervezeteket, egyezményeket.
Ismerje a vízszennyezés hatásait.
Ismerje az ipari és kommunális szennyvizek kezelését,
tisztítását.
Ismerje a levegő fizikai, kémiai és biológiai jellemzőit.
Ismerje a levegőszennyezés forrásait.
Ismerje a légszennyező gázokat és hatásaikat.
Ismerje a por és cseppfolyós szennyező anyagokat.
Ismerje a légszennyezés csökkentésének módszereit.
Ismerje a veszélyes hulladékokra és a különleges
kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat.
6. Minőségirányítás

TÉMAKÖRÖK
6.1. Minőségirányítás alapjai

6.2. Folyamatok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a minőségirányítás
− alapfogalmait,
− szabványait.
Ismerje a minőség-ellenőrzést.
Ismerje a minőségbiztosítást.
Ismerje az ellenőrzéstechnológiáját.
Ismerje az ellenőrzéstechnikákat.
Ismerje az átadás-átvételi eljárásokat.
Üzemeltetési dokumentációk.
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7. Vaskohászat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

7.1. Nyersvasgyártás

Ismerje a vasérc lelőhelyeket, vasérc előfordulását,
vasérc összetételét.
Ismerje a vasérc előkészítés módjait (aprítás,
osztályozás, pörkölés, brikettálás).
Értse a nyersvasgyártás metallurgiai alapjait, nyersvas
redukálását.
Ismerje a nyersvasgyártásnál felhasznált anyagokat
(pellet, vashulladék, salakképző anyagok, kohókoksz).
Ismerje az érc előkészítési eljárásokat.
Ismerje a kohókoksz előállítását.
Ismerje a salak-feldolgozási eljárásokat.
Ismerje a füstgáztisztítási eljárásokat.
Ismerje a melléktermékeket és azok hasznosítását.
Ismerje a nagyolvasztó
− részeit, felépítését,
− zónáit,
− gépi berendezéseinek felépítését, működését,
− kiszolgáló berendezéseinek felépítését,
működését.

7.2. Nagyolvasztó

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép,

Szóbeli vizsga

NINCS
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rajzeszközök,
íróeszközök
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt jellegű
feladatok

Rövid válaszokat
igénylő feladatok

60 pont

40 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökből történő átfogó számadás:
− anyagszerkezet vizsgálatok,
− anyagvizsgálatok,
− műszaki alapismeretek,
− munka- és környezetvédelem,
− minőségirányítás,
− vaskohászat,
− fémtan.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok szöveges feladatokból, tesztfeladatokból, igaz-hamis állításos feladatokból
és rajzos feladatokból állnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés,
fogalommeghatározás, folyamatleírás.
A tesztfeladatok állításokból állnak. A vizsgázónak minden állítást meg kell ítélnie, és
megjelölni, hogy helytálló vagy nem helytálló az adott állítás. A helyesen megítélt állítások után
jár pont.
Az igaz-hamis állításos feladatok esetében a vizsgázónak meg kell jelölni, hogy az adott állítás
igaz, vagy hamis. A hamisat szakmailag indokolni kell.
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A rajzos feladatok lehetnek:
− vetületi ábrázolás,
− rajzkiegészítés
− vagy rajzolvasás.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az érettségi vizsgán kihúzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtésével ad számot a
képzés során megszerzett tudásáról.
A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 15-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át kétévente cserélni kell.
A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és a részletes vizsgakövetelmények
alapján kell meghatározni.
Témakörök:
- „A” feladat:
− munkahelyi egészség és biztonság,
− fémtani és hőkezelési alapismeretek.
- „B” feladat:
− metallurgiai folyamatok kémiai alapjai,
− vaskohászat.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
5 pont
5 pont
10 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása.
4 pont
4 pont
8 pont
Tények, jelenségek, folyamatok
4 pont
4 pont
8 pont
ismerete magyarázása.
Összefüggések értelmezése.
4 pont
4 pont
8 pont
Megfelelően felépített, világos
4 pont
4 pont
8 pont
előadásmód.
Szaknyelv alkalmazása.
4 pont
4 pont
8 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont
25 pont
50 pont”
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21. Az R. Melléklet VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XI. Villamosipar és elektronika ágazat alábbi szakképesítéseinek közös
szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 523 01
Automatikai technikus,
- 54 523 02
Elektronikai technikus,
- 54 522 01
Erősáramú elektrotechnikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Olvasott szakmai szöveg megértése
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. A szövegben olvasott
A fogalmak ismerete, a fogalmakhoz kötődő szakmai
fogalmak helyes értelmezése tartalmi elemek értése, tévedésmentes értelmezése.
A szövegben szereplő fogalmak közötti összefüggések
1.2. A szöveg szakmai
felismerése, a szakmai tartalom megértésén keresztül
tartalmának megértése
lényegének kiemelése, a szövegben szereplő
ismeretelemek rendszerezése.
A szóbeli tétel szövege alapján szakmailag helyes,
1.3. Szakmai kommunikáció
rendszerezett felelet, a kérdező tanár kérdéseire adott
az olvasott szöveg alapján
lényegre törő, pontos válaszok.
2. Szakmai számolási készség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. A szakmai
Az alapvető törvényszerűségek ismerete, a feladat
összefüggések, képletek,
megoldásához szükséges képletek, egyenletek
mértékegységek értelmezése kiválasztása, a megfelelő mértékegységek alkalmazása.
2.2. A szakmai
Normál alakkal történő számolás, a képletekbe történő
összefüggések, képletek,
pontos behelyettesítés, az egyenletek rendezése, a
mértékegységek használata
mértékegységek átváltása, az SI helyes használata.
2.3. A szakmai
A számológép alkalmazása, a pontos érték megadása
követelményeknek megfelelő normál alakban és prefixumokkal, a kerekítés
pontosságú számolás
szabályainak alkalmazása.
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3. Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
TÉMÁK
3.1. A villamos kapcsolási
rajzok szabványos
rajzjeleinek felismerése
3.2. A kapcsolási rajz alapján
az áramkör felismerése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Az elektrotechnikában, az elektronikában és az
irányítástechnikában használatos rajzjelek, jelölések,
feliratok, a rajzokon történő elhelyezésük ismerete és
megnevezése.
A kapcsolási rajzok, hatásláncok, blokkvázlatok
szerkesztési szabályainak ismerete, az áramkör vagy
rendszer rajz alapján történő azonosítása.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Elektrotechnika

TÉMAKÖRÖK
1.1. Villamos áramkör

1.1.1. A villamos áramkör
részei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja definiálni a legfontosabb villamos mennyiségek
(feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség)
fogalmát, jellemzőit és mértékegységeit.
Tudjon a mértékegységekkel átszámításokat végezni a
prefixumok szerint.
Legyen képes értelmezni és számításokat végezni az
ellenállás megadott fizikai és geometriai paraméterei
segítségével.
Legyen tisztában az ellenállások negatív és a pozitív
hőfokfüggésével, valamint azok gyakorlati
vonatkozásaival.
Legyen képes hőmérsékletfüggésre vonatkozó
számításokat elvégezni.
Ismerje a fajlagos ellenállás és a fajlagos vezetés
fogalmát.
Ismerje az ellenállások fajtáit, szabványos
jelölésmódjait, terhelhetőségét és katalógusadatait.
Tudja bemutatni az egyszerű áramkör felépítését,
jellemzőit.
Legyen képes definiálni Ohm törvényét.
Legyen képes definiálni az egyenáramú hálózatok
csomópontokra és hurkokra vonatkozó Kirchhoff
törvényeit.
Tudja alkalmazni az Ohm és a Kirchhoff törvényeket
egyszerűbb hálózatok jellemzőinek számításánál.
Legyen képes számítással meghatározni az
ellenállások soros, párhuzamos és vegyes
kapcsolásainál az eredő ellenállást.
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1.1.2. Passzív és aktív
hálózatok

1.1.3. A villamos áram
hatásai

Tudja ismertetni az áram- és feszültségmérő
méréshatár kiterjesztésére vonatkozó megoldásokat.
Legyen képes értelmezni az alapműszer jellemzőit,
továbbá számítással meghatározni az előtét- és a sönt
ellenállásokat.
Legyen képes értelmezni a vezetékek, a terhelés, a
részfeszültségek fogalmát.
Tudja definiálni a feszültségosztás és az áramosztás
törvényét.
Legyen képes számításokat végezni egyszerűbb
feszültség és áramosztó áramkörökön.
Legyen tisztában a Wheatstone híddal történő
ellenállásmérés módszerével.
Tudja ismertetni az ideális, a valóságos feszültség és
áramgenerátorok jellemzőit (belső ellenállás,
forrásfeszültség, kapocsfeszültség).
Legyen képes számítással meghatározni az
egyszerűbb aktív kétpólusok helyettesítő elemeit.
Legyen képes elemezni a kapocsfeszültség terhelő
áramtól való függését.
Tudjon számításokat végezni a generátorok soros,
párhuzamos és vegyes kapcsolásaira.
Tudja felrajzolni a feszültség- és az áramgenerátorok
helyettesítő képeit (Thevenin, Norton).
Legyen tisztában a Norton és a Thevenin helyettesítő
képek közötti kapcsolattal.
Legyen képes értelmezni a villamos munka és a
villamos teljesítmény fogalmát és mértékegységeit.
Tudjon számítással meghatározni villamos munkát és
teljesítményt.
Ismerje a hatásfok fogalmát, és tudjon a berendezések
hatásfokának figyelembevételével számításokat
végezni.
Legyen képes elmagyarázni az illesztést, és mutasson
rá annak gyakorlati jelentőségére.
Tudja csoportosítani a villamos áram hatásait
(hőhatás, fényhatás, vegyi hatás, élettani hatás,
mágneses hatás).
Ismerje a villamos energia és a hőenergia közötti
kapcsolatot, és értelmezze a fajhő fogalmát.
Tudjon felsorolni hőhatáson alapuló jellemző
gyakorlati alkalmazásokat (fűtés, melegítés,
biztosítók, hűtőbordák).
Ismerje a villamos áram fényhatását és alkalmazását
(izzó, fénycső).
Tudja definiálni Faraday törvényét.
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1.2. Villamos tér

1.2.1. A villamos erőtér
jellemzői

1.2.2. Jelenségek villamos
térben

1.3. Mágneses tér

1.3.1. A mágneses erőtér
jellemzői

1.3.2. Elektromágneses

Legyen képes bemutatni az elektrolízis jellemző
gyakorlati alkalmazási lehetőségeit (fémek
kiválasztása, galvanizálás, galvanoplasztika, eloxálás).
Ismerjen az áram mágneses hatásával kapcsolatos
gyakorlati alkalmazásokat.
Tudja ismertetni a villamos erőtér fogalmát és tudja
értelmezni jellemzőit (töltés, erőtér, erő, térerősség,
feszültség, eltolás).
Legyen képes értelmezni a villamos töltések egymásra
gyakorolt taszító és vonzó hatását.
Tudja definiálni Coulomb törvényét, és legyen képes
számításokat végezni a Coulomb törvény segítségével.
Tudja ábrázolással szemléltetni a villamos erőteret, és
annak homogén változatát.
Tudja ismertetni a villamos térerősség és az anyagok
kapcsolatát, a dielektromos állandó fogalmát.
Tudja ismertetni a kapacitás fogalmát, a
síkkondenzátor adataitól való függését és
mértékegységét.
Legyen tisztában az eredő kapacitás kiszámításával
soros és párhuzamos kapcsolódású kondenzátoroknál.
Legyen képes kifejteni a kisülés, a csúcshatás, az
átütés, az elektromos megosztás, és az árnyékolás
gyakorlati jelentőségét.
Legyen képes értelmezni az időállandót és a
kondenzátorok energiáját.
Tudja összefoglalni röviden a kondenzátorok
gyakorlatban előforduló veszteségeit.
Tudja ismertetni a mágneses erőtér fogalmát és
értelmezni jellemzőit (térerősség, indukció, fluxus,
gerjesztés).
Legyen képes ábrázolással szemléltetni a mágneses
erőteret.
Tudja értelmezni a mágneses erőtér erőhatásait, és
számítással meghatározni a mágneses tér, az áram és a
ferromágneses anyag kölcsönhatásánál fellépő
erőhatást.
Legyen képes számítással meghatározni egyszerű
mágneses körök alapjellemzőit.
Tudja értelmezni a gerjesztési törvényt.
Tudja értelmezni a permeabilitás, a hiszterézis, a
diamágneses, a paramágneses és a ferromágneses
anyagok fogalmát.
Tudja értelmezni az elektromágneses indukció, a
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indukció

1.4. Váltakozó áramú
hálózatok

1.4.1. Szinuszos váltakozó
mennyiségek

1.4.2. Az R, L, C
áramkörök jellemzői

mozgási, a nyugalmi, az önindukció, a kölcsönös
indukció és az indukált feszültség fogalmát,
jellemzőit.
Tudja ismertetni az önindukciós tényező (induktivitás)
fogalmát, a tekercs adataitól való függését és
mértékegységét.
Tudja értelmezni idődiagramok alapján az időállandó
fogalmát.
Legyen tisztában az eredő induktivitás kiszámításával
soros és párhuzamos kapcsolódású tekercseknél.
Tudja értelmezni az indukált feszültség nagyságát
meghatározó indukciótörvényt és az indukált
feszültség irányát meghatározó Lenz törvényt.
Legyen tisztában az induktivitás energiáját
meghatározó tényezőkkel.
Tudja értelmezni a szkinhatás és az örvényáramok
gyakorlati vonatkozásait.
Tudja ismertetni és értelmezni a szinuszos
váltakozó jel jellemzőit (amplitúdó, frekvencia,
körfrekvencia, periódus idő, pillanatnyi érték,
fázisszög).
Ismerje a váltakozó mennyiségek ábrázolási
módszereit (vonaldiagram, vektordiagram).
Tudja értelmezni és kiszámítani a váltakozó jel
középértékeit.
Ismerje az ohmos ellenállás, a kondenzátor és a
tekercs viselkedését váltakozó áramú körben.
Legyen tisztában az ideális ohmos, az ideális induktív
és az ideális kapacitív fogyasztó jellemzőivel, az
induktív és a kapacitív reaktancia, az impedancia és az
admittancia fogalmával.
Tudja értelmezni a tekercsek és a kondenzátorok
veszteségeit, a valóságos ohmos ellenállás és a
valóságos reaktanciák jóságát.
Legyen képes meghatározni vektorábrák segítségével
a soros R-L, R-C és R-L-C, ill. a párhuzamos R-L, RC és R-L-C
áramkörökre vonatkozó jellemzőket (impedancia,
admittancia, fázisszög, határfrekvencia,
frekvenciafüggés).
Legyen képes számításokat elvégezni soros és
párhuzamos R-L, R-C és R-L-C áramkörökön.
Ismerje a rezgőkörök fogalmát, valamint tudja
felrajzolni a soros és a párhuzamos rezgőkörök
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rezonanciagörbéit.
Legyen képes definiálni a rezonancia frekvenciát, a
veszteségi ellenállást, a jósági tényezőt, a rezonancia
impedanciát, a sávszélességet és a határfrekvenciákat.
Tudjon soros és párhuzamos rezgőkörrel kapcsolatos
számításokat végezni.
Tudja kifejteni a rezgőkörök gyakorlati
alkalmazásának lehetőségeit.
Tudja értelmezni a látszólagos, a hatásos, a meddő
teljesítmény fogalmát és mértékegységeit.
Ismerje a váltakozó áramú teljesítmények közötti
kapcsolatot.
Tudja értelmezni a háromfázisú rendszer fogalmát,
jellemzőit (fázistekercsek, fázis feszültségek, vonali
feszültségek, teljesítmény, csillagpont,
csillagkapcsolás, háromszögkapcsolás, szimmetrikus
és aszimmetrikus terhelés).
Ismerje a háromfázisú rendszer előnyeit és gyakorlati
alkalmazásait.
Tudja csoportosítani a villamos gépeket
1.4.3. Többfázisú hálózatok
(transzformátorok, generátorok, motorok), és tudja
és villamos gépek
ismertetni működésük elvi alapjait.
Legyen tisztában a transzformátor műszaki
jellemzőivel (áttételek, hatásfok, szórás, jelölési mód).
Tudja ismertetni a forgó mágneses mező fogalmát és
jellemzőit.
Tudja csoportosítani a villamos forgógépeket, és tudja
ismertetni jellemzőiket (kommutátor, armatúra,
kapocsfeszültség, fordulatszám, nyomaték).
2. Elektronika
TÉMAKÖRÖK
2.1. Villamos áramköri
alapismeretek

2.1.1. Kétpólusok

2.1.2. Négypólusok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja csoportosítani a villamos áramköri elemeket és
kétpólusokat.
Legyen képes definiálni az aktív, a passzív, a lineáris és
a nemlineáris kétpólusok fogalmát.
Tudja értelmezni a passzív kétpólusok jellemzőit
(impedancia, admittancia, fázisszög,
helyettesítő kép).
Tudja ismertetni az aktív kétpólusok helyettesítésének
lehetőségeit.
Tudja definiálni az aktív, a passzív, a lineáris, a
nemlineáris, a szimmetrikus és a földszimmetrikus
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2.2. Félvezető
alkatrészek
2.2.1. Félvezetők
jellemzői, PN átmenet

2.2.2. Félvezető
alkatrészek jellemzői

2.3. Erősítők

2.3.1. Tranzisztoros
erősítők

négypólusok fogalmát.
Legyen képes értelmezni a passzív négypólusok
jellemzőit impedancia, admittancia és hibrid (z, y, h)
paraméteres egyenleteik alapján.
Tudja értelmezni a passzív négypólus csillapítását.
Tudja dB-ben kiszámítani a passzív négypólus
csillapítását.
Ismerje a félvezető anyagok szerkezetét, a vezetés
folyamatát tiszta és adalékolt félvezetőkben.
Legyen képes értelmezni a félvezetők
hőmérsékletfüggését, a PN átmenet felépítését és
működését.
Legyen képes bemutatni és jellemezni a félvezető
diódák (egyenirányító, Zener, kapacitás, tűs, alagút,
Schottky) felépítését, karakterisztikáit és jellemzőit.
Tudja ismertetni a bipoláris és az unipoláris
tranzisztorok felépítését, működését, alapegyenleteit,
karakterisztikáit.
Legyen képes az alapkapcsolások, a jelleggörbék, a
paraméterek és a helyettesítő képek közötti
kapcsolatrendszer elemzésére.
Legyen képes a kisjelű vezérlés értelmezésére.
Tudja bemutatni a többrétegű félvezető eszközök
(tirisztor, triac, UJT) felépítését, működését és
alkalmazási lehetőségeit. Legyen képes az
optoelektronikai alkatrészek (fotoellenállás, fotodióda,
fotoelem, fototranzisztor, fényt kibocsátó dióda)
felépítésének, működési elvének és alkalmazási
lehetőségeinek ismertetésére.
Tudja értelmezni az erősáramú félvezető eszközök
(négyrétegű dióda, tirisztor, diac, triac, UJT, lézerdióda)
felépítését, működését, és karakterisztikáját.
Tudja ismertetni a félvezető eszközök gyakorlati
alkalmazásait, műszaki katalógusadatait.
Tudja definiálni a lineáris és a nemlineáris
működést, a sztatikus és a dinamikus
üzemmódot.
Legyen képes bemutatni és értelmezni a munkapont, a
munkaegyenes szerepét, a munkapont beállítására
szolgáló megoldásokat.
Tudja számítással meghatározni a munkapontbeállító
alkatrészeket bipoláris és unipoláris tranzisztoroknál.
Legyen képes értelmezni az általános erősítő jellemzők
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2.3.2. Műveleti erősítők

2.4. Impulzustechnika

(feszültségerősítés, áramerősítés, teljesítményerősítés,
bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállást,
frekvenciafüggés, határfrekvenciák, sávszélesség)
fogalmát.
Tudja felrajzolni a bipoláris és az unipoláris
tranzisztoros alapkapcsolásokat. Legyen képes
számítással meghatározni a közös emitteres és a közös
source-u alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőit.
Tudja értelmezni e két alapkapcsolás kisjelű
helyettesítő képeit.
Tudja ismertetni a visszacsatolás elvét, fajtáit, a
visszacsatolás hatásait az erősítő jellemzőire.
Legyen képes bemutatni a negatív visszacsatolás
gyakorlati megvalósításait.
Tudja ismertetni a műveleti erősítők
tömbvázlatos felépítését és jelképi jelöléseit.
Legyen képes felrajzolni az integrált műveleti erősítős
alapkapcsolásokat.
Tudja értelmezni jellemzőiket (feszültségerősítés,
bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás).
Tudja ismertetni a műveleti erősítők munkapont
beállítási lehetőségeit.
Legyen képes meghatározni a műveleti erősítős
alapkapcsolások (invertáló és nem invertáló)
méretezésére szolgáló összefüggéseket.
Legyen képes számítással meghatározni a műveleti
erősítős alapkapcsolások váltakozóáramú jellemzőit
(bemeneti és kimeneti ellenállás, feszültségerősítés).
Tudja ismertetni a műveleti erősítők műszaki katalógus
adatait.

2.4.1. Impulzusok

Ismerje az impulzus fogalmát és fajtáit.
Legyen képes értelmezni az impulzusok jellemzőit
(amplitúdó, frekvencia, periódusidő, impulzus idő,
felfutási- és visszafutási idő, felfutási és visszafutási
meredekség, felfutási és visszafutási sebesség, tetőesés,
túllövés, kitöltési tényező).
Tudja felrajzolni a legfontosabb impulzusfajtákat.

2.4.2. Impulzustechnikai
áramkörök

Legyen képes elmagyarázni a passzív jelformálók
(differenciáló-, integráló és diódás vágóáramkör)
működését.
Ismerje a passzív jelformálók gyakorlati alkalmazási
területeit.
Tudja értelmezni a félvezető elemek és a műveleti
erősítő kapcsoló üzemmódját, a stabil- és a kvázistabil
állapotot.
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2.5. Digitális technika
alapjai

2.5.1. Logikai algebra

2.5.2. Logikai hálózatok

Legyen képes elmagyarázni a bistabil, a monostabil, az
astabil multivibrátor működését és értelmezze
jellemzőiket.
Legyen tisztában az impulzus-előállító
áramkörök gyakorlati szerepével.
Tudja definiálni a digitális és az analóg jelek fogalmát
és jellemzőit. Ismerje a kettes és a tizenhatos
számrendszer jellemzőit és az átszámítási
algoritmusokat.
Tudja bemutatni a logikai függvények leírási módjait
(szöveges, igazságtáblázat, logikai vázlat, algebrai
alak).
Tudja értelmezni az egy-, a két- és a többváltozós
logikai függvényeket.
Ismerje a logikai (Boole) algebra alaptörvényeit és
alaptételeit, az algebrai és a grafikus (Veitch-Karnough
táblás) egyszerűsítés szabályait.
Legyen képes értelmezni a logikai függvények
mintermes és maxtermes szabályos alakjait.
Tudja összehasonlítani a minterm- és a maxterm táblák
felépítésének elvét, legyen képes bemutatni a szabályos
alakok közötti
átalakítást és a függvények szabályos alakra hozását.
Tudjon logikai feladatok alapján logikai függvényeket
minimalizálni.
Ismerje a kombinációs hálózatok jellemzőit, a logikai
kapuk rajzjeleit.
Legyen képes bemutatni a funkcionálisan teljes
rendszereket (NÉV, NAND, NOR rendszer).
Legyen képes realizálni egyszerűsített logikai
függvényeket NÉV, NAND és NOR rendszerben.
Ismerje a szekvenciális (sorrendi) hálózatok jellemzőit
és csoportosítását, az elemi sorrendi áramkörök
(tárolók) rajzjeleit.
Legyen képes bemutatni a tároló áramkörök alaptípusait
(R-S, J-K, T, D tároló).
Tudja felírni az egyes tároló típusok vezérlési
táblázatait.
3. Irányítástechnika

TÉMAKÖRÖK
3.1. Irányítástechnikai
alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1157

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3.1.1. Alapfogalmak

3.1.2. Irányítási rendszer

3.2. Vezérlés
3.2.1. Alapfogalmak

3.2.2. Vezérlési rendszer

3.3. Szabályozás
3.3.1. Alapfogalmak

3.3.2. Szabályozási rendszer

Tudja értelmezni az irányítás fogalmát,
részműveleteit (érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés,
beavatkozás).
Tudja ismertetni az irányításban alkalmazott
segédenergiák (villamos, pneumatikus, hidraulikus,
vegyes) jellemzőit, a nem villamos mennyiségek
villamos jelekké történő átalakításának módjait.
Ismerje az irányítási rendszer felépítését, a hatáslánc,
a jelhordozó és a jel fogalmát.
Tudja értelmezni az analóg és a digitális jel
jellemzőit.
Legyen képes bemutatni az irányítási rendszer fő
részeit (irányító berendezés, irányított berendezés) és
az irányítási rendszer szerkezeti részeit (elem, szerv,
jelvivő vezeték).
Ismerje a vezérlés fogalmát, hatásláncát, a
vezérlések fajtáit.
Ismerje a vezérlési vonal részeit, jeleit, jellemzőit.
Tudja értelmezni a vezérlési hatáslánc szerveit
(érzékelő, vezérlő, jelformáló, erősítő, végrehajtó,
beavatkozó szerv).
Tudja értelmezni a vezérlések felosztását a
felhasznált segédenergiák, illetve a vezérlőjel
alapján.
Ismerje a vezérlések ábrázolási módjait.
Ismerje az áramútrajz rajzjeleit, tervjeleit.
Legyen képes olyan egyszerű relés kapcsolások
áramútrajzát elkészíteni, mint öntartás, távvezérlés.
Ismerje a szabályozás fogalmát, hatásvázlatát, a
szabályozások fajtáit.
Ismerje a szabályozási kör részeit, jeleit, jellemzőit.
Tudja értelmezni a szabályozási kör szerveit
(érzékelő, alapjel képző, különbségképző,
jelformáló, erősítő, végrehajtó szerv, beavatkozó
szerv).
Tudja értelmezni a szabályozások felosztását az
alapjel időbeli lefolyása, a hatáslánc jeleinek
folytonossága, a szabályozás folyamatossága, a
rendszer szerkezete szerint.
Legyen tisztában a szabályozások ábrázolási
módjaival.
Ismerje a tagok csoportosítását jelátvitel szerint
(arányos, integráló, differenciáló), és a stabilitás
fogalmát.
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II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, sablonok,
vonalzók

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyagok
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

Témakörök

Mikor?

NINCS

Jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc
I. Feladatlap
II. Feladatlap
60 perc
120 perc

Szóbeli vizsga
15 perc
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Egyszerű, rövid
Összetett feladatok
feladatok
(elektrotechnika,
elektronika
(elektrotechnika,
elektronika,
témakörből)
irányítástechnika
témakörből)
40 pont
60 pont
100 pont

„A” altétel kifejtése: elektrotechnikai
témakörből
„B” altétel kifejtése:
elektronikai vagy irányítástechnikai
témakörből

50 pont

Írásbeli vizsga
A központilag összeállított írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a tanuló
elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai tudásáról az ismeretek, a képességek, az
alkalmazás tekintetében egyaránt.
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak két feladatlapon központi feladatsort kell megoldania. A
vizsgázó az I. (60 perc) és a II. (120 perc) Feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése
szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. Feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 60 perc leteltével a
felügyelő tanár összegyűjti. A feladatlapok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a
vizsga időtartamába nem számítható be. Ezután kerül sor a II. Feladatlap kiosztására és
megoldására.
Az írásbeli feladatlapok tartalmi és formai jellemzői
Az I. Feladatlap egyszerű elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai kérdések
megválaszolását, megoldását, a II. Feladatlap elektrotechnikai és elektronikai összetett feladatok
megoldását igényli.
A központi írásbeli ismeretanyagának összeállítása mindkét feladatlapon az egyes témakörökhöz
tartozó részletes követelményeken alapul.
Az írásbeli vizsga témakörei lefedik a részletes követelményekben meghatározott témaköröket.
I. Feladatlap: Egyszerű, rövid feladatok
Az egyszerű, rövid feladatok összeállításában közel azonos arányban jelennek meg
elektrotechnikai és az elektronikai fogalmak, törvényszerűségek, jelenségek és összefüggések. Az
irányítástechnikai témakörök kisebb mértékben szerepelnek benne. Az egyszerű, rövid feladatok
elektronikai részében az analóg és a digitális témakörök aránya kb. 2/3-1/3. Az egyszerű, rövid
feladatok megoldása legfeljebb csak egy elektrotechnikai, vagy elektronikai, vagy
irányítástechnikai összefüggés (képlet) alkalmazását igényelheti, ennél bonyolultabb példák csak
az érettségi összetett írásbeli feladatai között kérhetők számon. Az egyszerű feladattípusok az
előírt ismeret- és képességjellegű követelményeknek felelnek meg. Az egyszerű, rövid feladatok
10-12 kérdésből, utasításból, kisebb számításból, egyszerű kapcsolási rajz készítéséből,
értelmezéséből tevődnek össze.
II. Feladatlap: Összetett feladatok
Az elektrotechnika, elektronika összetett feladatainak megoldásai alkalmazás- és integrálásjellegű követelményekre is építenek. A számolást (méretezést) is igénylő feladatoknál az
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elektrotechnika és az elektronika témakörei közel azonos arányban jelennek meg. Az összetett
feladatsor 3-4 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatból is állhat.
I. Feladatlap:
Egyszerű, rövid feladatok
II. Feladatlap:
Összetett feladatok

Kompetenciák
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
alkalmazása
Törvények, szabályok és összefüggések ismerete
és alkalmazása
Pontos számolás, feladatmegoldás, precíz
méretezés
Összefüggések ábrázolása és értelmezése

%
20
20
30
30

Lehetséges feladattípusok
1. Ellenállás meghatározása paramétereiből és ellenállás hőfokfüggés számítások.
2. Az Ohm és a Kirchhoff törvények alkalmazása egyenáramú hálózatokban.
3. Összetett ellenállás-hálózatok méretezése, feszültség- és áramosztás számítása.
4. Méréshatár-kiterjesztés, előtét- és söntellenállás számítások.
5. Villamos munka, teljesítmény, hatásfok és terhelhetőség számítások.
6. A Norton-, és a Thevenin-tétel alkalmazása.
7. Egyszerű számítások villamos és mágneses erőtérben.
8. Indukciós jelenségekkel kapcsolatos egyszerű számítások.
9. Szinuszos váltakozó jel középértékeinek kiszámítása.
10. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C áramkörök jellemzőinek számítása.
ábrázolása
11. Négypólusok paramétereinek meghatározása számítással.
12. Egyszerű szűrőáramkörök méretezése.
13. Bipoláris és unipoláris tranzisztoros alapkapcsolások paramétereinek kiszámítása.
14. Műveleti erősítők számítása.
15. Logikai függvények szabályos alakra hozása, átalakítása, minimalizálása.
16. Logikai függvények megvalósítása 2 és többszintű hálózattal, NÉV, NAND és
NOR rendszerben.
A feladatok, részfeladatok javasolt pontszámai a feladatok, részfeladatok nehézségi fokát
tükrözik. A felsorolt lehetséges feladattípusokból összetett feladatok is összeállíthatók.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az I. Feladatlap (egyszerű, rövid feladatok), valamint a II. Feladatlap (összetett feladatok)
értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való megfelelés.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontozást kell alkalmazni. A javítás
során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga alapvetően az elektrotechnika, az elektronika és az irányítástechnika
alapfogalmaira, az ezekhez kapcsolódó villamos jelenségekre, összefüggésekre és törvényekre
épülő műszaki szemlélet elsajátításának bemutatását igényli a vizsgázótól. A szóbeli vizsgán
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kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, az alaptörvényeket szabatosan
definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai
jelenségeket megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész az elkülönített 2 altételsorból húzott egy 1-1 db altétel kifejtéséből áll. Az
„A” és a „B” altételt a vizsgázó egymástól függetlenül húzza ki.
A szóbeli feleléskor az altételek és a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg.
Az altételeket a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen
helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A vizsgázó a rendelkezésére álló felkészülési idő alatt a kihúzott tétellel kapcsolatban vázlatot
készíthet, amelyet a felelet során felhasználhat. Az elkészített vázlatot a kérdező tanár a felelet
során elkérheti. A vizsgázónak folyamatosan, mondanivalóját logikusan előadva, a szaknyelv
szabályait betartva, önállóan kell felelnie.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételek összeállításánál változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű
megfogalmazások szükségesek.
A szóbeli tételsor 20-30 tételből áll. Évente cserélni kell a tételek 10-20%-át.
A szóbeli vizsga témakörei lefedik a részletes követelményekben meghatározott témaköröket.
Tételtípusok
Minden szóbeli tétel két altételből („A” és „B”) tevődik össze. Az „A” altétel
elektrotechnikai, a „B” altétel elektronikai vagy irányítástechnikai témakörű. Minden altétel
egy témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb
kifejtését igényli.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és
az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
„A” altétel
A feladat megértése, tématartás, a lényeg
5 pont
kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
5 pont
alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, törvények, szabályok,
5 pont
összefüggések értelmezése
Világosság, szabatosság, a felelet
5 pont
felépítettsége, a műszaki nyelv alkalmazása
A jelenségek, összefüggések
5 pont
megmagyarázása, alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont

„B” altétel

Összesen

5 pont

10 pont

5 pont

10 pont

5 pont

10 pont

5 pont

10 pont

5 pont

10 pont

25 pont

50 pont”
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22. Az R. Melléklet TÁVKÖZLÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A távközlés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XII. Távközlés ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
54 481 03
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
54 523 05
Távközlési technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Logikus gondolkodás
TÉMÁK
1.1. Otthoni és kisvállalati
hálózatok

1.2. Információtechnológia

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja az otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítását
megtervezni, azokat megvalósítani.
Ismerje az alapvető hálózati hibákat, tudja azokat
felderíteni és elhárítani.
Ismerje a forgalomirányítás szükségességét és a
kisvállalati környezetben a megvalósításának
lehetőségeit.
Tudjon egy adott feladatnak megfelelő számítógép
hardver- és szoftverkörnyezetét kiválasztani.
Tudjon alapvető hardveres és szoftveres problémákat
felderíteni.
2. Önállóság

TÉMÁK
2.1. Egyen- és váltakozó áramú
számítások
2.2. Műveleti erősítő és
alapkapcsolások méretezése
2.3 Otthoni és kisvállalati
hálózat tervezése és üzemeltetése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudjon alapvető számításokat elvégezni egyen- és
váltakozó áramú áramkörökben.
Legyen képes erősítő kapcsolásokat méretezni,
jellemzőket számítani.
Legyen tisztában az otthoni és kisvállalati hálózat
eszközeivel.
Tudja felmérni az otthoni és kisvállalati hálózat
eszközigényét, és ez alapján legyen képes a hálózat
megtervezésére és az eszközök konfigurálására.
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3. Pontosság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
3.1. Elektrotechnikai és
elektronikai számítások
3.2. Elektrotechnikai és
elektronikai mérések

Tudja a számításokat hibahatáron belül elvégezni.
Tudjon méréseket a hibahatáron belül elvégezni az
egyen- és váltakozó áramú, valamint az analóg és
digitális áramkörökben.
Tudja a hardver- és szoftverkarbantartási feladatokat
precízen végrehajtani.

3.3. Információtechnológia

B) TÉMAKÖRÖK
1. Információtechnológia
1.1. Információtechnológiai alapok
TÉMAKÖRÖK
1.1.1. Bevezetés a számítógépes
architektúrákba
Kettes és tizenhatos számrendszer,
Neumann-elv

Számítógép egységei

BIOS
Háttértárak és típusaik

Nyomtatók

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a számítástechnikában leggyakrabban
használt számrendszereket (kettes, tizenhatos),
és tudjon a számrendszerek között átváltásokat
elvégezni.
Tudjon kettes számrendszerbeli számokon
alapvető logikai műveleteket elvégezni.
Ismerje a Neumann elvű számítógép felépítését
és működését.
Ismerje a számítógép főbb alkatrészeit: alaplap,
processzorok és foglalatok, memória típusok,
buszrendszer, illesztőkártyák, tápegység, stb.
Ismerje az egyes alkatrészek csatlakoztatási
lehetőségeit.
Ismerje a BIOS alapvető feladatait, és tudja a
BIOS főbb beállításait módosítani.
Ismerje a legelterjedtebb háttértárakat
(merevlemez, optikai meghajtó, elektronikus
háttértár).
Ismerje a háttértárak főbb jellemzőit.
Ismerje a merevlemez adattárolási struktúráját.
Ismerje a nyomtatók típusait (mátrix,
tintasugaras, lézer), azok működési elvét,
jellemző paramétereit.
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1.1.2. Szoftverismeretek
Szoftver
Operációs rendszer

Partíció, formázás, fájlrendszerek

Könyvtárstruktúra
1.1.3. Információtechnológiai
biztonság alapjai
Rosszindulatú szoftverek
Támadástípusok
Védekezési módok a rosszindulatú
szoftverek ellen.

Legyen tisztában a szoftver fogalmával, a
szoftverek csoportosításának különböző
módjaival.
Ismerje az operációs rendszer fogalmát, alapvető
feladatait, típusait és jellemzőit.
Tudjon operációs rendszert választani megadott
feltétlek alapján.
Ismerje a háttértárak üzembe helyezésének
lépéseit. Ismerje a partíció és a formázás
fogalmát.
Ismerje a fájlrendszer fontosságát és a
legfontosabb fájlrendszereket.
Legyen tisztában az általa használt operációs
rendszer rendszerbetöltési folyamatával és
indítási módjaival.
Ismerje a felhasználói és rendszerkönyvtárakat, a
fájlkiterjesztéseket és az attribútumokat.

Ismerje a számítógépes károkozókat és azok
legfontosabb jellemzőit (vírus, trójai, féreg,
adware, spyware, spam).
Legyen tisztában az alapvető támadástípusokkal
és a megtévesztési technikákkal.
Ismerje a hatékony védekezés lehetőségeit.
Ennek kapcsán ismerje a frissítések jelentőségét
és a károkozók szűrésének lehetőségeit.

1.2. Információtechnológiai gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
1.2.1. Számítógép
összeszerelése
Számítógép szakszerű
összeszerelésének folyamata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes egy számítógépben a kábelek,
perifériák csatlakoztatására.
Tudja a BIOS alapszintű beállítását elvégezni.
Legyen képes memóriát bővíteni, háttértárat
beszerelni asztali számítógépekben.

1.2.2. Telepítés és konfigurálás
Operációs rendszerek telepítése és
karbantartása

Tudja egy adott operációs rendszer
hardverkövetelményeit meghatározni.
Tudjon egy háttértárat üzembe helyezni, azon
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partícionálást és formázást végrehajtani.
Tudjon meghajtó programokat, frissítéseket,
hibajavító csomagokat telepíteni.
Tudjon alkalmazásokat telepíteni és eltávolítani.
Számítógép védelme

Ismerje a tűzfal fogalmát és legyen képes a
személyes tűzfal alapszintű beállításait elvégezni.
Tudja a biztonságos böngészés beállításait
elvégezni.

1.2.3. Megelőző
karbantartás
Hardver- és szoftverkarbantartás
feladatai, karbantartási terv

Legyen képes a nyomtatóknál az alapvető
karbantartási munkák elvégzésére (festékszint
ellenőrzés, a festékkazetta és a festékpatron
cseréjére).
Legyen képes az alapvető alkatrészek
csatlakozásainak ellenőrzését végrehajtani.
Ismerje a merevlemez karbantartásával kapcsolatos
fogalmakat, műveleteket (lemezellenőrzés,
töredezettség-mentesítés).
Legyen tisztában az ütemezett karbantartási
feladatokkal.
2. Hálózati ismeretek
2.1. Hálózati ismeretek I.

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1.1. Otthoni és
kisvállalati hálózatok
Kapcsolódás a helyi hálózathoz és az Legyen tisztában a helyi hálózati és az internetes
internethez
kommunikációs lehetőségekkel.
Ismerje az alapvető hálózati összetevőket.
Helyi hálózat tervezése és
Legyen tisztában az alapvető LAN technológiákkal.
csatlakoztatása
Hálózati eszközök és átviteli
Ismerje helyi hálózatok alapvető eszközeit és azok
közegek
jellemző tulajdonságait.
Legyen tisztában az alapvető hálózati közegekkel
(vezetékes, vezeték nélküli), azok tulajdonságaival
illetve jellemzőivel.
Hálózati címzés
Legyen tisztában a fizikai és a logikai címzés
fogalmával és azok jellemzőivel.
Ismerje az IPv4-es címek felépítését és
tulajdonságait.
Legyen tisztában a NAT (Hálózati címfordítás)
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fogalmával.
Hálózati szolgáltatások

Hálózati modellek és protokollok

Vezeték nélküli hálózatok

Hálózatbiztonsági alapok,
hibaelhárítás, biztonságpolitika
Otthoni vagy kisvállalati hálózat
tervezése
2.1.2. Kis- és közepes
üzleti hálózatok,
internetszolgáltatók (ISP)
Internet szolgáltatásai,
internetszolgáltatók (ISP)

Hálózati eszközök konfigurálási
feladatai

Forgalomirányítás

Legyen tisztában a helyi hálózat és az internet
alapvető szolgáltatásaival és azok jellemzőivel.
Ismerjen egyenrangú (peer-to-peer) és az
ügyfél/kiszolgáló típusú szolgáltatásokat és
hálózatokat.
Legyen tisztában az OSI és TCP/IP rétegelt
modellel, és ismerje az egyes rétegeket és azok
alapvető feladatait.
Legyen tisztában az alapvető hálózati
protokollokkal.
Legyen tisztában a vezeték nélküli hálózatok
technológiai fogalmaival. Ismerje a vezeték nélküli
hálózatokban leginkább használt eszközöket.
Legyen tisztában a vezeték nélküli hálózati
szabványokkal és azok legjellemzőbb
tulajdonságaival.
Ismerje a vezeték nélküli helyi hálózatok
biztonságának alapvető problémáit és a különböző
megoldásokat (titkosítás, hitelesítés).
Legyen tisztában a hálózatokat fenyegető alapvető
veszélyekkel és a védekezési lehetőségekkel.
Ismerje a hibaelhárítási módszereket, a
szisztematikus hibaelhárítási lehetőségeket.
Tudjon egy otthoni vagy kisvállalati hálózatot
megadott szempontok alapján megtervezni.

Legyen tisztában az internet alapvető
szolgáltatásaival és az internetszolgáltatók (ISP)
által nyújtott szolgáltatásokkal.
Ismerje a hálózatok közötti – ISP-n keresztüli –
kapcsolódás lehetőségeit.
Ismerje az interneten használatos alapvető szállítási
és alkalmazási protokollokat.
Legyen tisztában a forgalomirányítók és kapcsolók
felépítésével, működésével, jellemzőivel, indulási
folyamatával.
Ismerje a forgalomirányítók és kapcsolók
alapszintű konfigurációs beállításait.
Ismerje a forgalomirányítás alapfogalmait.
Ismerje az irányító protokollokat (belső, külső).
Ismerje a kis- és közepes méretű hálózatokban a
forgalomirányítási lehetőségeket.
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WAN technológiák

Ismerje az alapvető WAN technológiákat.
2.2. Hálózati ismeretek I. gyakorlat

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.2.1. Otthoni és kisvállalati
hálózatok gyakorlat
Kapcsolódás helyi hálózathoz és az
internethez

Legyen képes vezetékes és vezeték nélküli helyi
hálózat beállítására.
Legyen képes hálózati eszközök üzembe
helyezésére és működésük ellenőrzésére.

Kábelkészítés, tesztelés

Legyen képes csavart érpáras kábelek készítésére
és a kábelek tesztelésére, alapvető hibáinak
beazonosítására.

IP címzés

Ismerje az IPv4 címek kiosztásának és
beállításának lehetőségeit. Legyen képes az IPv4
címet statikusan beállítani a hálózati eszközökön és
klienseken. Legyen képes a klienseken a dinamikus
IPv4 címbeállításra.
Legyen képes a DHCP szolgáltatás
forgalomirányítón való konfigurálása.

Vezeték nélküli hálózatok beállítása

Legyen képes hozzáférési pont és vezeték nélküli
ügyfél konfigurálására.
Legyen képes az alapvető biztonsági beállítások
elvégzésére a hozzáférési ponton.

2.2.2. Kis- és közepes üzleti
hálózatok,
internetszolgáltatók (ISP)
gyakorlat
IP címzés a LAN-ban

Legyen tisztában a statikus NAT és a túlterheléses
PAT megvalósításának lehetőségeivel.

Hálózati eszközök konfigurálása

Legyen képes a forgalomirányító és a kapcsoló
alapszintű konfigurálására.
Legyen képes távoli elérés beállítására (telnet).
Legyen képes alapvető biztonsági beállítások
elvégzésére az eszközökön.
Legyen képes a hálózati eszközök összekötésére,
CPE csatlakoztatására az ISP-hez és a WAN
csatlakozás beállítására.
Legyen képes a forgalomirányítás konfigurálására
(RIP, RIPv2, statikus).
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Biztonsági mentések

Legyen képes a hálózati eszközök konfigurációját
és rendszerét menteni, illetve helyreállítani.
3. Elektrotechnika
3.1. Elektrotechnika elmélet

TÉMAKÖRÖK
3.1.1. Villamos
alapfogalmak

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a villamos alapfogalmakat, azok
mértékegységét.

3.1.2. Egyenáramú
hálózatok
Alaptörvények

Tudja az Ohm és a Kirchhoff törvényeket.

Ellenállás-hálózatok

Tudja kiszámítani az eredő ellenállást az ellenálláshálózatokban.

Feszültség- és áramosztók

Legyen tisztában a feszültség- és áramosztásra
vonatkozó törvényekkel, valamint azok technikai
alkalmazásával.
Tudjon méréshatár kiterjesztést számolni, előtét- és
sönt ellenállást meghatározni.
Legyen tisztában a Wheatstone hídkapcsolással.

Számítások

Legyen képes egyszerűbb aktív és összetett
hálózatokban villamos jellemzőket számolni.

Generátorok

Ismerje a Thevenin- és Norton-modellt.
Tudjon összekapcsolt generátorok kapcsolásokat
számítani.
Ismerje az illesztés fogalmát.

3.1.3. Villamos erőtér
Az erőteret jellemző mennyiségek

Legyen tisztában a villamos térerősség, a potenciál
fogalmával és a Coulomb-törvénnyel.

A villamos kapacitás

Tudja a kapacitás fogalmát, mértékegységét és
rajzjelét.
Legyen képes kondenzátorok (síkkondenzátor,
összekapcsolt kondenzátorok) kapacitását és eredő
kapacitását kiszámolni.
Ismerje a kondenzátorok töltési és kisütési
folyamatát, az időállandót, a kondenzátorban tárolt
energiát és az azt meghatározó tényezőket.

3.1.4. Mágneses erőtér
Az erőteret jellemző mennyiségek

Tudja a mágneses indukció, a térerősség és a
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fluxus fogalmát, jelölését, mértékegységét.
Ismerje a mágneses tér erőhatásait.
Ismerje a mágneses gerjesztést, a gerjesztési
törvényt.
Az anyagok mágneses viselkedése

Legyen tisztában a ferromágneses anyagokkal,
alkalmazásukkal és a mágnesezési görbékkel.

3.1.5. Váltakozó mágneses
erőtér, energiaáramlás
Az elektromágneses indukció

Legyen tisztában az indukciótörvénnyel és annak
technikai alkalmazásaival.

Induktivitás

Ismerje az induktivitás és kölcsönös induktivitás
fogalmát, rajzjeleit.
Legyen képes tekercsek induktivitásának
számítására.

Energiaáramlás az áramkörben

Ismerje az energiaáramlási modelleket.
Tudja az elektromágneses hullám jellemzőit.

3.1.6. Váltakozó áramú
hálózatok
Az impedancia

Legyen tisztában az impedancia fogalmával,
jellemzőivel és ábrázolásával.

Az áramköri elemek impedanciája

Ismerje az áramköri elemek (ellenállás, tekercs és
kondenzátor) váltakozó áramú ellenállásának
nagyságát és fázisviszonyait.

Soros és párhuzamos RL

Tudja meghatározni az impedancia nagyságát,
irányát (fázisszög), a határfrekvenciákat,
feszültségeket és az áramokat.

Soros és párhuzamos RC

Tudja meghatározni az impedancia nagyságát,
irányát (fázisszög), a határfrekvenciákat,
feszültségeket és az áramokat.

Soros és párhuzamos RLC

Tudja meghatározni az impedancia nagyságát és
irányát (fázisszög), a rezonanciafrekvenciát, a
feszültségeket és az áramokat. Ismerje az
impedancia és fázishelyzet frekvencia menetét.

Valóságos tekercs

Ismerje a valóságos tekercs helyettesítő képét és a
jósági tényezőt.

Valóságos kondenzátor

Ismerje a valóságos kondenzátor helyettesítő képét
és a veszteségi tényezőt.
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Váltakozó áramú teljesítmények

Ismerje a látszólagos, hatásos, meddő
teljesítményeket, számításuk összefüggéseit.

3.1.7. Villamos gépek
Villamos gépek csoportosítása,
működési elveik

Ismerje a többfázisú hálózat fogalmát, létesítését.
Legyen tisztában a transzformátor elvi
felépítésével, működésével és alkalmazásának
szükségességével.
Ismerje a háromfázisú hálózat előnyeit.
Ismerje az egyenáramú motor felépítését,
tulajdonságait.
3.2. Elektrotechnika-elektronika gyakorlat I.

TÉMAKÖRÖK
3.2.1. Egyenáramú mérések

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

A mérés fogalma. Méréstechnikai
alapismeretek

Legyen tisztában a mérés pontossággal és a mérési
hibával.
Tudjon analóg és digitális mérőműszereket kezelni.
Tudja használni a DC mérések eszközeit,
műszereit.

Alapmérések

Legyen képes az Ohm törvényének vizsgálatára, a
Kirchhoff törvényeinek igazolására, a feszültségés áramosztás vizsgálatára.
Legyen képes ellenállásméréseket végezni.

3.2.2. Váltakozó áramú
mérések
Az AC mérés eszközei

Ismerje és tudja használni a jelgenerátor,
oszcilloszkóp, mV mérő eszközöket.

Váltakozó áramú alapmérések

Legyen képes az Ohm-törvény vizsgálatára
váltakozó áramú körökben.
Tudjon soros és párhuzamos RL és RC tagokat
mérni.
Legyen képes egyreaktanciás és vegyes hálózatok
mérésére.
Legyen képes soros és párhuzamos táplálású
rezgőkörök mérésére.

4. Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.1. Távközlés elektronika elmélet
TÉMAKÖRÖK
4.1.1. Elektronikai eszközök
Félvezető technika alapjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a P-N átmenetet, a diódát és jellemzőiket,
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karakterisztikáikat. Ismerje a bipoláris és unipoláris
tranzisztor felépítését, működését,
karakterisztikáikat, jellemzőiket.
Speciális diódák és optocsatolók

Legyen tisztában a speciális félvezetők (Varicap
alagútdióda, zener dióda, LED, optocsatolók,
numerikus kijelzők, lézerdiódák) felépítésével és
működésével.

4.1.2. Erősítők
Munkapont beállítás

Ismerje a félvezetők csoportosítását osztályok (A,
B, AB, C) szerint, valamint a munkapont beállító
és stabilizáló kapcsolásokat. Ismerje a bipoláris és
térvezérlésű tranzisztorok statikus és dinamikus
vezérlését.

Alapkapcsolások

Legyen tisztában az alapkapcsolások (közös
emitteres, közös bázisú, közös kollektoros, közös
gate-ű, közös drain-ű, közös source-ú)
működésével, jellemzőivel, alkalmazási
területeivel.
Tudja a közös emitteres és a közös source-ú
kapcsolásokat méretezni, jellemzőiket
meghatározni számítással.
Tudjon többfokozatú erősítőt számítani.

Visszacsatolások

Ismerje a visszacsatolt hálózatok jellemzőit, a
visszacsatolás hatását.

Nagyjelű erősítők

Ismerje a teljesítményerősítő jellemzőit,
kivezérelhetőségét.
Ismerje a munkapont beállítás lehetőségeit, a hűtés
elvét; az A, B és AB osztályú kapcsolásokat.

4.1.3. Műveleti erősítők
Alapkapcsolások

4.1.4. Elektronikus
áramkörök

Ismerje a munkapont beállítást és az ofszet
kompenzálást.
Legyen tisztában az alapáramkörök (invertáló, nem
invertáló, összeadó, kivonó) működésével és
jellemzőinek számításával.
Ismerje a frekvenciakompenzálás, a jelkövetési
sebesség, a határfrekvencia fogalmakat és
számításukat.
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Oszcillátorok

Legyen tisztában az oszcillátorok felépítésével,
működésével, jellemzőivel, típusaival.
Ismerje a VCO-t, az astabil multivibrátort, a
hullámforma generátorokat.

Tápegység

Ismerje az egyenirányító kapcsolásokat, a hálózati
egyenirányítókat, feszültség stabilizátorokat, a
túláram védelmeket.
Ismerje a kapcsolóüzemű stabilizátorok felépítését,
működését.

4.1.5. Digitális technika
Logikai alapműveletek

Legyen tisztában a logikai alapműveletekkel
(tagadás, VAGY, ÉS) és igazságtáblázataikkal.
Ismerje a Boole-algebra alaptételeit, szabályait.
Legyen tisztában az összetebb logikai
alapműveletek megvalósításával (NAND, NOR).

Logikai függvények

Ismerje a logikai függvények megadásának
lehetőségeit (diszjunktív, konjunktív normál alak).
Tudjon logikai függvényeket egyszerűsíteni és
logikai kapukkal (NAND; NOR) realizálni.
Tudja kombinációs hálózatok analízisét elvégezni.

Digitális áramkörök

Ismerje a digitális áramkörök (tárolók, flip-flopok,
számlálók, összeadók, sorrendi hálózatok,
Multiplexerek/demultiplexerek, digitális
komparátorok) működését és felépítését.

4.1.6. Villamos jel
Digitális és analóg jelek

Legyen tisztában a jel jellemzés módjaival
(időfüggvény, spektrum, a dinamika).
Ismerje az alapvető spektrumformákat.

Teljesítmény- és feszültségszint

Legyen tisztában a teljesítmény- és feszültségszint
fogalmával, és tudja azokat kiszámolni.
Ismerje az abszolút és relatív szinteket, a
viszonyszámok logaritmikus kifejezését.

A jel és a zaj fogalma

Ismerje a termikus zaj fogalmát, jellemzőit. Ismerje
a zajtényezőt, a négypólusok zajtényezőjét,
négypóluslánc eredő zajtényezőjét.

A nemlineáris és a lineáris torzítás

Ismerje a harmonikus és intermodulációs, valamint
az amplitúdó- és fázistorzítás jellemzőit.

4.1.7. Energia terjedése

1173

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

vezetéken
Az energia terjedése

Legyen tisztában a haladóhullám, a vezetéken
mérhető hullámhossz, a hullámellenállás, a
csillapítás állandó és fázisállandó fogalmával.

A hullámimpedanciával, lezárt vezeték Ismerje a reflexiós tényezőt és az állóhullám arány
fogalmát, összefüggéseit.
Ismerje az illesztés és illesztetlenség fogalmát, a
reflexió okozta csillapítást.
4.2. Elektrotechnika-elektronika gyakorlat II.
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.2.1. Elektronikai eszközök
mérése
Elektronikai eszközök és áramkörök
mérései

Tudja vizsgálni a félvezető eszközök (diódák,
bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok)
karakterisztikáját, paramétereit, jellemzőit.
Legyen képes az alábbi erősítőfokozatok
jellemzőinek mérésére, vizsgálatára: közös
emitteres, közös bázisú, közös kollektoros, közös
gate-ű, közös drain-ű, közös source-ú, műveleti
erősítős alapkapcsolások.
Legyen képes a komparátorok vizsgálatára, a
Wien-hidas oszcillátor mérésére.
Legyen képes az egyenirányítás és a tápegység
jellemzőinek vizsgálatára.

4.2.2. Digitális technika
mérése
Logikai kapuáramkörök vizsgálata

Ismerje a logikai kapcsolatok egyszerűsítését.

Logikai áramkörök vizsgálata

Legyen képes funkcionális hálózatok jellemzőinek
mérésére.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
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Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
NINCS
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép
Internetelérés nélküli
Eszköz- és szoftverlistában
számítógép, megfelelő
felsorolt eszközök,
szoftverekkel,
szoftverek
esetleges forrás fájlok

Nyilvánosságra hozandók:
Középszint
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga
Anyag

Szoftverlista

Eszköz- és szoftverlista

Mikor?

A vizsga évét megelőző
tanév végéig

A vizsga évét megelőző
tanév végéig
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Gyakorlati vizsga
180 perc
Feladatlap
Elektortechnika
feladat
25 pont

Távközlés
elektronika
feladat
35 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
Számítógéppel
megoldott
gyakorlati
feladatok
40 pont

Egy tétel kifejtése és
párbeszéd a tétellel
kapcsolatban
50 pont

Gyakorlati vizsga
Általános szabályok
A gyakorlati érettségi vizsga a központilag összeállított feladatsor megoldásából áll. A vizsgázó a
rendelkezésére álló időt tetszőlegesen oszthatja meg az egyes részek között, és a megoldásuk
sorrendjét is önállóan határozhatja meg.
Minden vizsgázó rendelkezésére külön számítógépet kell bocsátani. Gondoskodni kell továbbá tíz
vizsgázónként legalább egy tartalék konfigurációról. A gyakorlati vizsga időtartama alatt a
rendszergazdának elérhetőnek kell lennie. A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy
szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétéről és az általa végzett tevékenységről jegyzőkönyvet
kell felvenni.
Az egyes konfigurációkon telepítve kell lennie a feladat megoldásához szükséges szoftvernek. A
vizsgát szervező intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a vizsga időtartama alatt a
vizsga lebonyolításában érintett konfigurációk ne érhessék el egymást, illetve az internetet. Az
egyéb közös iskolai szintű erőforrásokhoz legfeljebb olvasási joguk legyen, ha az valamely
vizsgaanyag vagy szoftver eléréséhez szükséges lehet. A feladatok megoldásához csak olyan
konfiguráció használható, amely tartalmazza a vizsga letételéhez szükséges szoftverkomponenst.
A gyakorlati vizsga helyszínén a vizsgázónak a vizsga kezdete előtt fél órával kell megjelennie,
ahol a rendszergazda által kijelölt helyet kell elfoglalnia. A vizsga megkezdése előtt a
rendszergazda írásban tájékoztatja a vizsgázót arról, hogy milyen felhasználói adatai vannak,
milyen módon éri el a vizsgához esetlegesen szükséges forrásfájlokat, valamint arról, hogy
befejezett munkáját hova mentse el. A vizsga kezdetekor a felügyelő tanár kiosztja a feladatlapot,
és szükség esetén a lepecsételt piszkozatlapot. A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt ellenőrizheti
a számára biztosított szoftverkörnyezetet. A vizsgázó a feladatlapok kiosztásával egyidejűleg
megkezdheti a számítógép használatát.
A terem berendezése:
– A géptermet lehetőség szerint a számítógépes munkahelyre vonatkozó előírások
figyelembevételével kell berendezni.
– A monitorok elhelyezése olyan legyen, hogy a vizsgázók egymás munkáját ne
zavarják, illetve ne tudják segíteni egymást.
A számítógépek:
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–

A megfelelő működés biztosítása érdekében a vizsgakörnyezetet kellő időben elő kell
készíteni.
– Rendelkezésre kell állni legalább a vizsgázók számának megfelelő számú
számítógépnek, valamint tartalék gépeknek.
– Csak olyan számítógép használható, amely megfelel az alkalmazott operációs rendszer
és egyéb szoftverek optimális hardverigényének, a háttértárolón pedig feltétlenül
maradjon kellő szabad terület.
– A vizsga ideje alatt a gépekről nem lehet elérhető egyetlen olyan állomány sem, amely
nem tartozik a telepített programokhoz és a várható feladatok megoldását segíti.
– Ha valamelyik eredetileg kiválasztott számítógép működése a vizsga előtti időszakban
bizonytalan, javasolt azt a vizsgáztatásból kivonni.
A vizsga előkészítése:
– A vizsga során használható gépeket (a tartalékgépeket is) úgy kell előkészíteni, hogy a
vizsgázók a számukra létrehozott egyedi azonosítóval bejelentkezve tudják elkészíteni
a munkájukat. A vizsgázó neve és felhasználó azonosító párosokat a
vizsgadokumentációval együtt kell kezelni.
– A feladatok megoldásához szükséges forrásállományokat minden vizsgázó mappájába
be kell másolni, amint az a központból elérhetővé válik.
– Az internet elérését le kell tiltani a vizsgagépeken a gyakorlati vizsga teljes idejére.
Archiválás:
– A rendszergazda a vizsga után a lehető legrövidebb időn belül a vizsgázók által
használt mappákat két példányban, egyszer írható, kellőképpen elterjedt adathordozóra
írja (például CD-R, DVD-R, DVD+R).
– A vizsgabizottságot működtető intézmény az egyik adathordozót bélyegzővel ellátva
elzárja mint biztonsági másolatot, a másikat pedig a továbbiakban az írásbeli
dolgozatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli.
A gyakorlati feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatsor tematikailag lefedi a követelményrendszer alábbi témaköreit, és időarányaiban a
következőkre törekszik:
Feladatok
Idő
Elektortechnika
50 perc
Távközlés-elektronikai alaptevékenység
70 perc
Hálózati ismeretek
60 perc
A gyakorlati vizsga feladatai az alábbi témakörök közül kerülnek ki:
Feladatok
Témakörök
3.1.2. Egyenáramú hálózatok
Elektrotechnika
3.1.6. Váltakozó áramú hálózatok
4.1.1. Elektronikai eszközök
Távközlés-elektronikai
4.1.2. Erősítők
alaptevékenység
4.1.3. Műveleti erősítők
4.1.5. Digitális technika
Hálózati ismeretek
2.2.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat
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2.2.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok,
internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. A gyakorlati feladatok számítást igénylő
feladatokból és számítógép segítségével történő feladatmegoldásból állnak.
A számítást igénylő feladatok a megjelölt témakörök számpéldáin alapulnak. A számítást igénylő
feladatok két elektrotechnikai feladatból és két távközlés elektronikai feladatból állnak.
A távközlés elektronikai feladat két részből áll, amelyek három témakörből kerülhetnek ki:
– erősítők: alapkapcsolások számítása,
– műveleti erősítők számítása,
– digitális technika: logikai függvények egyszerűsítése és megvalósítása.
A számítógép segítségével történő feladatmegoldás egy feladatból áll, amely a hálózati ismeretek
I. témakörből kerülhet ki.
A részek tartalmi elemei a megadott témakörök követelményeiből kerülnek ki. A hálózati
ismeretek feladat számonkérése szimulációs program segítségével történik.
A feladatsor 50%-a egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására.
A gyakorlati feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Feladatok
Pontszám
Elektortechnika
25 pont
Távközlés-elektronikai alaptevékenység
35 pont
Hálózati ismeretek
40 pont
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga helyszínén rendelkezésre kell állnia az eszköz- és szoftverlistában leírt
eszközöknek és szoftvereknek (például interneteléréssel rendelkező számítógép, nyomtató,
mérőeszköz, kábel, szerszámok, stb.). A számítógép és az eszközök működőképességének
biztosítása érdekében a rendszergazdának a szóbeli vizsga teljes ideje alatt elérhetőnek kell
lennie.
A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, valamint néhány perces beszélgetésből áll, amely a
vizsgázónak a témakörhöz kapcsolódó kommunikációs képességét és a gyakorlati ismereteit
méri.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen
helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet
feltenni.) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményez a
témához kapcsolódóan.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsort úgy kell összeállítani, hogy az legalább 20 tételből álljon. A szóbeli tételsor
tételeinek 10-20%-át minden évben cserélni kell. A szóbeli vizsga tételei egy adott témakör
elméleti és bizonyos témakörök esetén a gyakorlati ismeretanyagot kéri számon. A szóbeli tételek
a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét tartalmi szempontokat is kell, hogy tartalmazzanak.
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A szóbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik a számadás:
1.1. Információtechnológiai alapok
1.1.1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba
1.1.2. Szoftverismeretek
1.1.3. Információtechnológiai biztonság alapjai
1.2. Információtechnológiai gyakorlat
1.2.1. Számítógép összeszerelése
1.2.2. Telepítés és konfigurálás
1.2.3. Megelőző karbantartás
2.1. Hálózati ismeretek I.
2.1.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok
2.1.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)
2.2. Hálózati ismeretek I. gyakorlat
2.2.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat
3.1. Elektrotechnika elmélet
3.1.1. Villamos alapfogalmak
3.1.2. Egyenáramú hálózatok
3.1.5. Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás
3.1.6. Váltakozó áramú hálózatok
3.2. Elektrotechnika-elektronika gyakorlat I.
3.2.1. Egyenáramú mérések
3.2.2. Váltakozó áramú mérések
4.1. Távközlés elektronika elmélet
4.1.1. Elektronikai eszközök
4.1.2. Erősítők
4.1.3. Műveleti erősítők
4.1.4. Elektronikus áramkörök
4.1.5. Digitális technika
4.1.6. Villamos jel
4.1.7. Energia terjedése vezetéken
4.2. Elektrotechnika-elektronika gyakorlat II.
4.2.1. Elektronikai eszközök mérése
4.2.2. Digitális technika mérése
Az 1.2., a 2.2., a 3.2. és a 4.2. témakör esetén a szóbeli tétel gyakorlati feladatot is tartalmazhat,
amelyet a felkészülési időben kell elvégezni az eszköz- és szoftverlistában meghatározott
eszközökkel, és azt a felelet során kell bemutatni.
A szóbeli tételsort az alábbi táblázatban megadott témakör arányokkal kell összeállítani úgy,
hogy egy szóbeli tétel csak egy témakör ismeretanyagát kérje számon.
Témakör
Arány
1.1. Információtechnológiai alapok
15%
1.2. Információtechnológiai gyakorlat
10%
2.1. Hálózati ismeretek I.
15%
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2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat
Elektrotechnika elmélet
Elektrotechnika-elektronika gyakorlat I.
Távközlés elektronika elmélet
Elektrotechnika-elektronika gyakorlat II.

5%
15%
10%
15%
15%

A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
5 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
10 pont
Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása
15 pont
Összefüggések értelmezése
6 pont
Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód
8 pont
Szaknyelv alkalmazása
6 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
50 pont”

23. Az R. Melléklet INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az informatika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XIII. Informatika ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 213 05
Szoftverfejlesztő,
54 481 01
CAD-CAM informatikus,
54 481 02
Gazdasági informatikus,
54 481 04
Informatikai rendszergazda,
54 481 05
Műszaki informatikus,
54 482 01
IT mentor.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
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TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes alkalmazni a szakmai fogalmakat
1.1. A szakmai fogalmak helyes
megfelelő helyen és módon.
használata
Ismerje a fogalmak jelentésváltozatait.
1.2 A szakmai fogalmak, az
Legyen képes a szóbeli előadásában logikusan felépített
ismeretanyag bemutatása,
módon, következetesen használni a szakmai
értelmezése
kifejezéseket.
Legyen képes a szakmai kifejezések helyes
1.3. Kommunikáció szakmai
használatával egy adott témát önállóan kifejteni.
nyelven
Legyen képes a szóban és írásban feltett kérdéseket
megérteni és azokra pontos, lényegre törő választ adni.
A gyakorlati és szóbeli feladatokban megjelenő
1.4. Szakmai szöveg értelmezése szakmai kifejezéseket, mozaikszavakat tudja
értelmezni.
2. Precizitás
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a számítógép főbb egységeit és azok
csatlakoztatási módjait.
2.1. Információtechnológia
Tudja a hardver- és szoftverkarbantartási feladatokat
precízen végrehajtani.
Legyen tisztában az otthoni, kis- és közepes vállalati
2.2. Otthoni, kis- és közepes
hálózat eszközeivel.
vállalati hálózat tervezése és
Ismerje a hálózatokkal kapcsolatos legismertebb
üzemeltetése
szabványokat és protokollokat.
2.3. Programozás és
Legyen képes egy fejlesztői szoftverkörnyezetben
weblapkészítés alapjai
alkalmazást készíteni megadott útmutatást követve.
Legyen képes megadott útmutatások alapján egy
2.4. Adatbázis-kezelés
adatbázis létrehozására és lekérdezésére.

TÉMÁK
3.1. Információtechnológia
3.2. Otthoni, kis- és közepes
vállalati hálózat tervezése és
üzemeltetése
3.3. Programozás,
weblapkészítés alapjai

3. Önállóság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes egy adott célnak megfelelő
számítógépet összeállítani és összeszerelni.
Legyen képes a hardverek beállításait elvégezni.
Tudja felmérni az otthoni és kisvállalati hálózat
eszközigényét és ez alapján legyen képes a hálózat
megtervezésére és az eszközök konfigurálására.
Legyen képes egy adott feladatot megoldó programot
elkészíteni.
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Legyen képes HTML leírónyelven statikus weblapok
létrehozására és formázásra.
Legyen képes adatbázist létrehozni, lekérdezéseket
készíteni.

3.4 Adatbázis-kezelés

TÉMÁK
4.1. Programozás

4.2. Adatbázis-kezelés

4.3. Otthoni és kisvállalati
hálózatok, Kis- és közepes üzleti
hálózatok, internetszolgáltatók
(ISP)

4. Logikus gondolkodás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az egyszerű és összetett utasításokat és azok
alkalmazását a programkészítés során.
Legyen képes egyszerűbb programozási feladatokat
megvalósítani.
Ismerje az adatbázis-kezelés alapjait.
Legyen képes egy egyszerűbb adatbázist felépíteni és
abban lekérdezéseket végezni.
Ismerje az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatok
megvalósítási lehetőségeit.
Ismerje a hálózatokkal kapcsolatos biztonsági
kérdéseket.
Ismerje a forgalomirányítási feladatokat és a kis- és
közepes vállalati hálózatokban leginkább használt
irányítási protokollokat.
B) TÉMAKÖRÖK

1. Információtechnológia
1.1. Információtechnológiai alapok
TÉMAKÖRÖK
1.1.1. Bevezetés a számítógépes
architektúrákba
Kettes és tizenhatos számrendszer,
Neumann-elv

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a számítástechnikában leggyakrabban
használt számrendszereket (kettes, tizenhatos),
és tudjon a számrendszerek között átváltásokat
elvégezni.
Tudjon kettes számrendszerbeli számokon
alapvető logikai műveleteket elvégezni.
Ismerje a Neumann elvű számítógép felépítését
és működését.
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Számítógép egységei

BIOS
Háttértárak és típusaik

Nyomtatók

Ismerje a számítógép főbb alkatrészeit: alaplap,
processzorok és foglalatok, memória típusok,
buszrendszer, illesztőkártyák, tápegység, stb.
Ismerje az egyes alkatrészek csatlakoztatási
lehetőségeit.
Ismerje a firmware fogalmát.
Ismerje a BIOS alapvető feladatait és tudja a
BIOS főbb beállításait módosítani
Ismerje a legelterjedtebb háttértárakat
(merevlemez, optikai meghajtó, elektronikus
háttértár). Ismerje a háttértárak főbb jellemzőit.
Ismerje a merevlemez adattárolási struktúráját.
Ismerje a nyomtatók típusait (mátrix,
tintasugaras, lézer) azok működési elvét,
jellemző paramétereit.

1.1.2. Szoftverismeret
Szoftver

Operációs rendszer

Partíció, formázás, fájlrendszerek

Könyvtárstruktúra

1.1.3. Információtechnológiai
biztonság alapjai
Rosszindulatú szoftverek

Legyen tisztában a szoftver fogalmával, a
szoftverek csoportosításának különböző
módjaival.
Ismerje az operációs rendszer fogalmát,
feladatait, típusait és jellemzőit.
Tudjon operációs rendszert választani megadott
feltétlek alapján.
Ismerje a háttértárak üzembe helyezésének
lépéseit.
Ismerje a partíció és a formázás fogalmát.
Ismerje a fájlrendszer fontosságát és a
legfontosabb fájlrendszereket.
Legyen tisztában az általa használt operációs
rendszer rendszerbetöltési folyamatával és
indítási módjaival.
Ismerje az általa használt operációs rendszer
felhasználói és rendszerkönyvtárait, a
fájlkiterjesztéseket és az attribútumokat.

Ismerje a számítógépes károkozókat és azok
legfontosabb jellemzőit (vírus, trójai, féreg,
adware, spyware, spam).
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Támadástípusok
Védekezési módok a rosszindulatú
szoftverek ellen.

Legyen tisztában az alapvető támadástípusokkal
és a megtévesztési technikákkal.
Ismerje a hatékony védekezés lehetőségeit.
Ennek kapcsán ismerje a frissítések jelentőségét
és a károkozók szűrésének lehetőségeit.

1.2. Információtechnológiai gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
1.2.1. Számítógép összeszerelése

1.2.2. Telepítés és konfigurálás
Operációs rendszerek telepítése és
karbantartása

Számítógép védelme

1.2.3. Karbantartás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes egy adott célú konfiguráció
meghatározása, a megfelelő alkatrészek
kiválasztására.
Legyen képes a következő egységek, alkatrészek
telepítésére: tápegység, alaplapi alkatrészek, belső
alkatrészek.
Legyen képes egy számítógépben a kábelek,
perifériák csatlakoztatására.
Tudja a BIOS alapszintű beállítását elvégezni.
Legyen képes memóriát bővíteni, háttértárat
beszerelni asztali számítógépekben.
Tudja egy adott operációs rendszer
hardverkövetelményeit meghatározni.
Tudjon egy háttértárat üzembe helyezni, azon
partícionálást és formázást végrehajtani.
Tudjon meghajtó programokat, frissítéseket,
hibajavító csomagokat telepíteni.
Tudjon alkalmazásokat telepíteni és eltávolítani.
Ismerje a tűzfal fogalmát, és legyen képes a
személyes tűzfal alapszintű beállításait elvégezni.
Tudja a biztonságos böngészés beállításait
elvégezni.
Legyen képes a nyomtatóknál az alapvető
karbantartási munkák elvégzésére (festékszint
ellenőrzés, a festékkazetta és a festékpatron
cseréjére).
Legyen képes az alapvető alkatrészek
csatlakozásainak ellenőrzését végrehajtani.
Ismerje a merevlemez karbantartásával kapcsolatos
fogalmakat, műveleteket (lemezellenőrzés,
töredezettség-mentesítés).
Legyen tisztában az ütemezett karbantartási
feladatokkal.
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2. Adatbázis és szoftverfejlesztés elmélete és gyakorlata
2.1. Adatbázis és szoftverfejlesztés
TÉMAKÖRÖK
2.1.1. Programozási
alapismeretek
2.1.2. Adattípusok
Egyszerű adattípusok

Összetett adattípusok

Kifejezések
2.1.3. Programozás elemei
Értékadás
Vezérlési szerkezetek
Alprogramok és jellemzők

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a programkészítés elveit és lépéseit.
Tudja a mondatszerű leírással és a folyamatábrával
történő algoritmus leírás elemeit.
Tudja az adattípus fogalmát és jellemzőit.
Tudja a legfontosabb egyszerű adattípusokat: egész,
valós, logikai és karakter típusok.
Tudja az adattípusokhoz tartozó fontosabb
műveleteket.
Tudja a legfontosabb összetett adattípusokat:
karakterlánc, vektor (egydimenziós tömb) és rekord
(struktúra) adattípusok.
Tudja az összetett adattípusokhoz tartozó fontosabb
műveleteket.
Tudja a kifejezések típusait, a kiértékelés sorrendjének
szabályait (precedenciák).
Ismerje és tudja alkalmazni az értékadás műveletét
egyszerű és összetett típusú változók esetén.
Ismerje és tudja alkalmazni feladatok megoldása során
a következő vezérlési szerkezeteket: szekvencia,
elágazások, ciklusok.
Tudjon használni beépített alprogramokat (pl. konzol
ablak kezelése, matematikai és konverziós
alprogramok) és jellemzőket, legyen képes véletlen
számokat generálni és kezelni.
Tudjon saját eljárást (függvényt) definiálni és
paraméterezni egyszerűbb programozási feladatok
megoldásánál.

2.1.4. Programozási tételek
Egy sorozathoz egy értéket rendelő Ismerje és tudja alkalmazni a következő egy
sorozathoz egy értéket rendelő programozási tételeket:
programozási tételek
- eldöntés,
- összegzés,
- kiválasztás,
- megszámlálás,
- lineáris keresés,
- szélsőérték-kiválasztás.
Egy sorozathoz egy sorozatot
Ismerje és tudja alkalmazni a következő egy
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rendelő programozási tételek

2.1.5. Relációs adatbázisok

sorozathoz egy sorozatot rendelő programozási
tételeket:
- kiválogatás,
- rendezés (buborék)
Tudja az adatbázis-kezelés legfontosabb fogalmait:
adatbázis, relációs adatbázis, mező, rekord,
redundancia, anomáliák.
Tudja az elsődleges kulcsok, idegenkulcsok és indexek
fogalmát és szerepét.
Tudja a legfontosabb mezőtípusokat.

2.2. Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
2.2.1. Programozási nyelvek
Alapismeretek

Adattípusok

Kifejezések
Algoritmus kódolása
2.2.2. Programozási nyelv „A”
Konzol típusú alkalmazások
Grafikus típusú alkalmazások

Hibakeresés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a programfejlesztés alapfogalmait (forrás
program, interpreter, compiler, szintaxis, szemantika,
deklaráció, definíció, változó, konstans, literál,
gyengén és erősen típusos nyelvek).
Tudja alkalmazni a legfontosabb egyszerű
adattípusokat: egész, valós, logikai és karakter típusok.
Tudja alkalmazni a legfontosabb összetett
adattípusokat: karakterlánc, egydimenziós tömb
(vektor) és struktúra (rekord) adattípusok.
Ismerje és tudja alkalmazni a típusok közötti
konverziót.
Tudja alkalmazni az egyes adattípusokhoz tartozó
műveleteket.
Legyen képes egyszerű és összetett aritmetikai és
logikai kifejezések készítésére a tanult programozási
nyelven.
Tudjon programot, alprogramot készíteni mondatszerű
leírásból.
Legyen képes parancssorban futtatható programot
készíteni a tanult fejlesztői környezetben.
Tudjon grafikus felületű alkalmazást készíteni egy
integrált fejlesztői környezetben.
Tudja a legfontosabb grafikus vezérlők fajtáit (címkék,
beviteli mezők, opciógombok, kapcsolónégyzetek,
listák, parancsgombok), tudja alkalmazni őket
programok készítésénél.
Legyen képes eseményhez eseménykezelőt rendelni,
annak tartalmát kódolni.
Ismerje és tudja alkalmazni a hibakeresési
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2.2.3. Állománykezelés
Szöveges állományok

módszereket, technikákat.

Ismerje a szöveges állományok felépítését, kódolását,
kezelésük módjait.
Műveletek szöveges állományokkal Ismerje és tudja alkalmazni a szöveges állományok
kezelésére (létrehozás, megnyitás, olvasás, írás,
hozzáfűzés, lezárás, átnevezés, törlés) alkalmas
alprogramokat.
2.2.4. Weboldalkészítés alapjai
Tudjon használni egy HTML-szerkesztő programot.
HTML alapjai
Ismerje a HTML-dokumentumok szerkezetét, tudja
alkalmazni a felsorolt tageket és a hozzájuk tartozó
fontosabb jellemzőket: <!--...-->,<!DOCTYPE>, <a>,
<b>, <body>, <br>, <dd>, <div>, <dl>, <dt>,
<fieldset>, <footer>, <form>, <h1>-<h6>, <head>,
<header>, <hr>, <html>, <i>, <iframe>, <img>,
<input>, <label> <li>, <link>, <meta>, <nav>, <ol>,
<option>, <p>, <script>, <section>, <select>, <span>,
<strong>, <style>, <sub>, <sup>, <table>, <td>,
<textarea>, <th>, <title>, <tr>, <u>, <ul>.
Ismerje a statikus HTML oldalak létrehozását,
hivatkozások és képek beillesztését, táblázatok
készítésére.
Tudja a stílusok és stíluslapok (CSS) szerepét.
Stíluslapok használata
Ismerje a CSS leírók általános alakját, tudjon
stíluslapokat (CSS) készíteni, módosítani a HTML
oldalak formázásához.
Ismerje és tudja alkalmazni a következő CSS
szelektorokat: elem, id, class, csoport, :hover, :link,
:visited, :active.
Ismerje és tudja alkalmazni a felsorolt CSS
jellemzőket:
background-attachment, background-color,
background-image, background-position, backgroundrepeat, border*, bottom, clear, color, cursor, display,
float, font, font-family, font-size, font-stretch, fontstyle, *height, left, letter-spacing, line-height, liststyle*, margin*, opacity, overflow, padding*, position,
right, text-align, text-decoration, text-justify, texttransform, top, vertical-align, visibility, *width,
z-index,
2.2.5. Adatbázis-kezelés
Tudjon új adatbázist létrehozni a saját számítógépén
Adatdefiníciós parancsok
futtatott MySQL adatbázis-kezelő alkalmazás
segítségével.
Tudjon táblákat létrehozni (CREATE TABLE) és

1187

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

feltölteni (INSERT INTO) SQL parancsfájl (script)
segítségével MySQL adatbázis-kezelőn.
Tudja a legfontosabb adattípusokat: szöveges, logikai,
dátum, idő, numerikus (egészek és valós típusok).
Ismerje és tudja alkalmazni a SELECT parancsot.
Lekérdezéseknél tudjon számított mezőket létrehozni,
táblákat összekapcsolni szoros illesztéssel.
Ismerje és tudja alkalmazni egyszerű parancsok
készítéséhez a legfontosabb záradékokat, módosítókat:
AS, DISTINCT, FROM, GROUP BY, HAVING,
LIMIT, ORDER BY, WHERE.
Tudjon záradékokban és a számított mezőkben
kifejezések összeállítani.
Ismerje és tudja alkalmazni a következő operátorokat
és függvényeket: aritmetikai operátorok, relációs
operátorok, AND, AVG(), BETWEEN, COUNT(), IN,
IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, MAX(), MIN(),
NOT, OR, SUM().

Lekérdező parancs
Záradékok és módosítók

Kifejezések, operátorok,
függvények

3. Hálózati ismeretek
3.1. Hálózati ismeretek I.
TÉMAKÖRÖK
3.1.1. Otthoni és kisvállalati
hálózatok
Kapcsolódás a helyi hálózathoz és
az internethez
Helyi hálózat tervezése és
csatlakoztatása
Hálózati eszközök és átviteli
közegek

Hálózati címzés
Hálózati szolgáltatások

Hálózati modellek és protokollok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen tisztában a helyi hálózati és az internetes
kommunikációs lehetőségekkel.
Ismerje az alapvető hálózati összetevőket.
Ismerje a LAN technológiákat.
Ismerje helyi hálózatok alapvető eszközeit és azok
jellemző tulajdonságait.
Legyen tisztában az alapvető hálózati közegekkel
(vezetékes, vezeték nélküli), azok tulajdonságaival,
illetve jellemzőivel.
Legyen tisztában a fizikai és a logikai címzés
fogalmával, jellemzőivel és azok kapcsolatával.
Ismerje az IPv4-es címek felépítését és tulajdonságait.
Legyen tisztában a helyi hálózat és az internet alapvető
szolgáltatásaival és azok jellemzőivel. Ismerjen
egyenrangú (peer-to-peer) és az ügyfél/kiszolgáló
típusú szolgáltatásokat és hálózatokat.
Legyen tisztában az OSI és TCP/IP rétegelt modellel
és ismerje az egyes rétegeket és azok alapvető
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Vezeték nélküli hálózatok

Hálózatbiztonsági alapok,
hibaelhárítás, biztonságpolitika
Otthoni vagy kisvállalati hálózat
tervezése
3.1.2. Kis- és közepes üzleti
hálózatok, internetszolgáltatók
(ISP)
Internet szolgáltatásai,
internetszolgáltatók (ISP)

Hálózati címzési struktúra
Hálózati eszközök konfigurálási
feladatai

Forgalomirányítás

feladatait.
Legyen tisztában az alapvető hálózati protokollokkal.
Legyen tisztában a vezeték nélküli hálózatok
technológiai fogalmaival. Ismerje a vezeték nélküli
hálózatokban leginkább használt eszközöket. Legyen
tisztában a vezeték nélküli hálózati szabványokkal és
azok legjellemzőbb tulajdonságaival.
Ismerje a vezeték nélküli helyi hálózatok
biztonságának alapvető problémáit és a különböző
megoldásokat (titkosítás, hitelesítés).
Legyen tisztában a hálózatokat fenyegető alapvető
veszélyekkel és a védekezési lehetőségekkel.
Ismerje az alapvető hibaelhárítási módszereket és a
szisztematikus hibaelhárítási lehetőségeket.
Tudjon egy otthoni vagy kisvállalati hálózatot
megadott szempontok alapján megtervezni.

Legyen tisztában az internet alapvető szolgáltatásaival
és az internetszolgáltatók (ISP) által nyújtott
szolgáltatásokkal.
Ismerje a hálózatok közötti – ISP-n keresztüli –
kapcsolódás lehetőségeit.
Ismerje az interneten használatos alapvető szállítási és
alkalmazási protokollokat.
Ismerje a VLSM és CIDR fogalmát.
Legyen tisztában a NAT és PAT fogalmával.
Legyen tisztában a forgalomirányítók és kapcsolók
felépítésével, működésével, jellemzőivel, indulási
folyamatával.
Ismerje a forgalomirányítók és kapcsolók alapszintű
konfigurációs beállításait.
Ismerje a forgalomirányítás alapfogalmait.
Ismerje az irányító protokollokat (belső, külső).
Ismerje a kis- és közepes méretű hálózatokban a
forgalomirányítási lehetőségeket.

3.2. Hálózati ismeretek I. gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.2.1. Otthoni és kisvállalati
hálózatok gyakorlat
Kapcsolódás helyi hálózathoz és az Ismerje a kommunikáció megvalósulását a helyi
vezetékes hálózaton és az interneten.
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internethez

Kábelkészítés, tesztelés
IP címzés

Vezeték nélküli hálózatok
beállítása
Hálózatbiztonsági alapok

3.2.2. Kis- és közepes üzleti
hálózatok, internetszolgáltatók
(ISP) gyakorlat
IP címzés a LAN-ban

Hálózati eszközök konfigurálása

Hálózati biztonság
Biztonsági mentések

Legyen képes vezetékes és vezeték nélküli helyi
hálózat tervezésére és csatlakoztatására.
Legyen képes hálózati eszközök üzembe helyezésére
és működésük ellenőrzésére.
Legyen képes csavart érpáras kábelek készítésére,
kábelek tesztelésére, alapvető hibáinak
beazonosítására.
Ismerje az IPv4 címek kiosztásának és beállításának
lehetőségeit. Legyen képes az IPv4 címet statikusan
beállítani a hálózati eszközökön és klienseken. Legyen
képes a klienseken a dinamikus IPv4 címbeállításra.
Legyen képes a DHCP szerver szolgáltatás
beállítására.
Legyen képes hozzáférési pont és vezeték nélküli
ügyfél konfigurálására.
Legyen képes alapszintű hibák elhárítására.
Tudjon személyes tűzfalakat beállítani.
Tudja a vezeték nélküli hálózatok alapvető biztonsági
beállításait elvégezni.

Ismerje a statikus NAT és a túlterheléses PAT
megvalósításának lehetőségeit.
Legyen képes forgalomirányítón statikus NAT és
túlterheléses PAT beállítására.
Legyen képes a forgalomirányító és a kapcsoló
alapszintű konfigurálására.
Legyen képes távoli elérés beállítására.
Legyen képes alapvető biztonsági beállítások
elvégzésére az eszközökön.
Legyen képes a hálózati eszközök összekötésére, CPE
csatlakoztatására az ISP-hez és a WAN csatlakozás
beállítására.
Legyen képes a forgalomirányítás konfigurálására
(RIP, RIPv2, statikus).
Ismerje az alapvető adatvédelmi lehetőségeket.
Ismerje a hozzáférés vezérlés listákat.
Legyen képes a hálózati eszközök konfigurációját és
operációs rendszerét menteni, illetve helyreállítani.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
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Középszint
Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
120 pont

15 perc
30 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga
A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

NINCS

Internetelérés nélküli
számítógép, megfelelő
szoftverekkel, forrás
fájlok

Számítógép internet
eléréssel, az eszközlistában
felsorolt eszközök

Nyilvánosságra hozandók:
Középszint
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga
Szoftverlista

Eszköz- és szoftverlista,
témakörök

A vizsga évét megelőző
tanév végéig

Az eszköz és szoftverlista a
vizsga évét megelőző
tanév végéig, a
témakörök jogszabály
szerint

Anyag

Mikor?

A kormányhivatalok által szervezett vizsgák esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakra érvényes,
az Oktatási Hivatal által központilag kiadott szoftverlistáról választhat. A középiskola által
szervezett vizsga esetén a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat. A
vizsgázónak a jelentkezéssel egy időben le kell adnia egy nyilatkozatot, amelyben megjelöli, hogy
az érettségi vizsgán az egyes szoftvercsoportokon belül az adott feladattípusok megoldásához az
adott vizsgaidőszakra a vizsgaszervező által rendelkezésére bocsátott szoftverlistából mely
szoftvereket kívánja használni.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga
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180 perc
Számítógépen megoldott gyakorlati
feladatok
120 pont

15 perc
Egy tétel kifejtése, és párbeszéd a
tétellel kapcsolatban
30 pont

Gyakorlati vizsga
Általános szabályok
A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A vizsga időtartama alatt a
rendszergazdának elérhetőnek kell lennie. A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy
szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétéről és az általa végzett tevékenységről jegyzőkönyvet
kell felvenni.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a
vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja).
A gyakorlati vizsga helyszínén a vizsgázónak a vizsga kezdete előtt fél órával kell megjelennie,
ahol a rendszergazda által kijelölt helyet kell elfoglalnia. A vizsga megkezdése előtt a
rendszergazda írásban tájékoztatja a vizsgázót arról, hogy milyen felhasználói adatai vannak,
milyen módon éri el a vizsgához szükséges forrásfájlokat, valamint arról, hogy befejezett
munkáját hova mentse el. A vizsga kezdetekor a felügyelő tanár kiosztja a feladatlapot és szükség
esetén a lepecsételt piszkozatlapot. A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt ellenőrizheti a számára
biztosított szoftverkörnyezetet.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és
megoldásuk sorrendjét is önállóan határozhatja meg.
A felügyelő tanárnak a vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetnie kell a vizsgázókat,
hogy mentsék el a munkájukat.
A terem berendezése:
- A géptermet lehetőség szerint a számítógépes munkahelyre vonatkozó előírások
figyelembevételével kell berendezni.
- A monitorok elhelyezése olyan legyen, hogy a vizsgázók egymás munkáját ne zavarják,
illetve ne tudják segíteni egymást.
A számítógépek:
- A megfelelő működés biztosítása érdekében a vizsgakörnyezetet kellő időben elő kell
készíteni.
- Rendelkezésre kell állni legalább a vizsgázók számának megfelelő számú számítógépnek,
valamint tartalék gépeknek.
- Csak olyan számítógép használható, amely megfelel az alkalmazott operációs rendszer és
egyéb szoftverek optimális hardverigényének, a háttértárolón pedig feltétlenül maradjon
elegendő szabad terület.
- A vizsga ideje alatt a gépekről nem lehet elérhető egyetlen olyan állomány sem, amely
nem tartozik a telepített programokhoz, és a várható feladatok megoldását segíti.
- Ha valamelyik eredetileg kiválasztott számítógép működése a vizsga előtti időszakban
bizonytalan, akkor javasolt azt a vizsgáztatásból kivonni.
A vizsga előkészítése:
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- A vizsga során használható gépeket (a tartalékgépeket is) úgy kell előkészíteni, hogy a
gyakorlati feladatok megoldása problémamentes legyen.
- A feladatok megoldásához szükséges forrásállományokat minden vizsgázó mappájába be
kell másolni a vizsga megkezdése előtt.
- Az internet elérését le kell tiltani a vizsgagépeken a gyakorlati vizsga teljes idejére.
Archiválás:
- A rendszergazda a vizsga után a lehető legrövidebb időn belül a vizsgázók által használt
mappákat két példányban, egyszer írható, kellőképpen elterjedt adathordozóra írja
(például CD-R, DVD-R, DVD+R).
- A vizsgabizottságot működtető intézmény az egyik adathordozót bélyegzővel ellátva
elzárja mint biztonsági másolatot, a másikat pedig a továbbiakban az írásbeli dolgozatokra
vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli.
A gyakorlati feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatsor tematikailag lefedi a követelményrendszer alábbi témaköreit, és időarányaiban a
következőkre törekszik:
Feladatok
Idő
Hálózati ismeretek

60 perc

Programozás

60 perc

Weboldalszerkesztés

30 perc

Adatbázis-kezelés

30 perc

Az egyes feladatok esetén előforduló témakörök:
Feladatok
Témakörök
Hálózati ismeretek

3.2.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok
gyakorlat

Programozás

3.2.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok,
internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat
2.1.3. Programozás elemei

Weboldalszerkesztés

2.1.4. Programozási tételek
2.2.1. Programozási nyelvek
2.2.2. Programozási nyelv „A”
2.2.3. Állománykezelés
2.2.4. Weboldalszerkesztés alapjai

Adatbázis-kezelés

2.2.5. Adatbázis-kezelés
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A hálózati ismeretek feladat számonkérése szimulációs program segítségével történik.
A feladatsor 50%-a egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására.
A gyakorlati feladatlap értékelése
Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A javítási-értékelési útmutató
tartalmazza a feladatok részletes megoldásait, az egyes megoldásrészekre adható
részpontszámokat, annak lehetséges bontását. A javítás során az útmutatóban meghatározott
pontszám tovább nem bontható.
Feladatok

Pontszám

Hálózati ismeretek

40 pont

Programozás

40 pont

Weboldalszerkesztés

20 pont

Adatbázis-kezelés

20 pont

Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga helyszínén rendelkezésre kell állnia az eszköz- és szoftverlistában leírt
eszközöknek és szoftvereknek (például internet eléréssel rendelkező számítógép, nyomtató,
mérőeszköz, kábel, szerszámok, stb.). A számítógép és az eszközök működőképességének
biztosítása érdekében a rendszergazdának a szóbeli vizsga teljes ideje alatt elérhetőnek kell
lennie.
A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, valamint néhány perces beszélgetésből áll, amely a
vizsgázónak a témakörhöz kapcsolódó kommunikációs képességét méri.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen
helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet
feltenni.) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményez a
témához kapcsolódóan.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsga tételei egy adott témakör elméleti és bizonyos témakörök esetén gyakorlati
ismeretanyagát is számon kéri. A tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek
10-20%-át. A szóbeli tételsor tételei az alábbi témakörökből jelölhetők ki:
1.1. Információtechnológiai alapok
1.1.1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba
1.1.2. Szoftverismeret
1.1.3. Információtechnológiai biztonság alapjai
1.2. Információtechnológiai gyakorlat
1.2.1. Számítógép összeszerelése
1.2.2. Telepítés és konfigurálás
1.2.3. Karbantartás
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2.1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés
2.1.1. Programozási alapismeretek
2.1.2. Adattípusok
2.1.3. Programozás elemei
2.1.5. Relációs adatbázisok
3.1. Hálózati ismeretek I.
3.1.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok
3.1.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)
3.2. Hálózati ismeretek I. gyakorlat
3.2.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat
Az 1.2. és a 3.2. témakör esetén a szóbeli tétel gyakorlati feladatot is tartalmazhat, amelyet a
felkészülési időben kell elvégezni és azt a felelet során kell bemutatni.
A szóbeli tételsor az alábbi táblázatban megadott témakör arányokkal úgy kerül összeállításra,
hogy egy szóbeli tétel csak egy témakör ismeretanyagát kéri számon.
Témakör

Arány

1. Információtechnológiai alapok

30%

2. Információtechnológiai gyakorlat

20%

3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés

20%

5. Hálózati ismeretek I.

25%

6. Hálózati ismeretek I. gyakorlat

5%

A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 30 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Tartalom

18 pont

Felépítés

6 pont

Előadásmód, szaknyelv használata

6 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

30 pont”
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24. Az R. Melléklet VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A vegyipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XIV. Vegyipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
54 521 06
Műanyagfeldolgozó technikus,
54 543 02
Gumiipari technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Ismeretek helyén való alkalmazása
TÉMÁK
1.1. Az ismeretanyag
bemutatása, értelmezése a
szakmai fogalmak
alkalmazásával

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Logikusan felépített, következetes előadás, önálló
előadásmód a szakmai kifejezések alkalmazásával, az
írásbeli feladatok megoldása során jól átgondolt,
szakszerű, pontos megfogalmazások.
Feladatok megoldása írott és szóbeli szakmai szöveg
1.2. Szakmai szöveg értelmezése
alapján.
2. Megbízhatóság
TÉMÁK
2.1. Szabálykövetés
2.2. Pontosság

2.3. Feladatellátás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A biztonságos munkavégzésre vonatkozó munka- és
tűzvédelmi szabályok betartása.
A mérési utasítás alapján a mérések szakszerű
elvégzése, pontosan, a valóságnak megfelelő mérési
eredményekkel.
A mérési eredmények helyességének becslése.
Dokumentáció alapján mérések, gyártással
kapcsolatos feladatok elvégzése, jól követhető
jegyzőkönyv, illetve gyártási dokumentáció vezetése a
szakmai jelölések és helyes mértékegységek
alkalmazásával.

3. Problémamegoldó képesség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Gyakorlati feladatokhoz
A mérések, gyakorlatok elvégzéséhez szükséges
kapcsolódó számítások elvégzése számítások elvégzése.
3.2. A probléma felismerése és
A gyakorlatban felmerülő kérdések esetében az
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megoldása

elméleti ismeretek alapján a probléma felismerése és
megoldása.

TÉMÁK
4.1. A feladatok megtervezése
4.2. A feladatok kivitelezése

4. Módszeres munkavégzés
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A laboratóriumi és üzemi feladatok utasítás alapján
történő megtervezése.
A feladatok utasítás alapján történő önálló elvégzése.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Méréstechnika

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Méréstechnika alapjai

1.2. Mértékegységek és mintavétel

1.3. Méréstechnikai műszerek

Ismerje a
- méréstechnikai alapfogalmakat (mérés, mért érték,
mérőszám),
- mérések eszközeit, módszereit.
Ismerje a
- mérték és a mértékegység fogalmát,
- mintavétel és minta előkészítés szabályait,
- gyakori mintavételi hibákat.
Meg tudja határozni a mért értékek megadott
középérték mutatószámait, valamint a gyakran
alkalmazott viszonyszámokat.
Ismerje a
- gumi- és műanyagiparban leggyakrabban használt
műszerek működési elvét,
- a műszerek karbantartására vonatkozó előírásokat.

2. Anyagvizsgálatok gyakorlat I.
TÉMAKÖRÖK
2.1. Vizsgálati szabványok

2.2. Fizikai mérések

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a
- mérési szabványok létrehozásának fő okait,
- mintaelőkészítés, mintavétel szabályait,
- mérések végrehajtásának, kiértékelésének
általános szabályait.
Legyen képes elvégezni és ismertetni
- a tömegmérést, a térfogatmérést, a sűrűségmérést,
a hőmérsékletmérést, a nyomásmérést,
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a szemcseeloszlás vizsgálatot,
a viszkozitás mérést,
az elvégzett vizsgálat dokumentálását, szóban
bemutatását,
- az alapanyag/termék minősítését.
Ismerje a próbatest fogalmát.
Műveleti utasítás alapján el tudja készíteni a szükséges
próbatestet.
-

2.3. Próbatest készítése

3. Anyagvizsgálatok gyakorlat II.
TÉMAKÖRÖK
3.1. Mintavétel, kiértékelés a
gyakorlatban

3.2. Mechanikai anyagvizsgálatok

3.3. Reológiai vizsgálatok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes műveleti utasítás alapján elvégezni és
ismertetni
- a szabályos mintavételt ömlesztett anyagból, szilárd
anyagból, folyadékból,
- a kivett minta előkészítési műveletét,
- a mintavétel dokumentálását, szóban bemutatását.
Legyen képes műveleti utasítás alapján elvégezni és
ismertetni a
- szakítószilárdság és relatív nyúlás meghatározását,
- tapadásvizsgálatokat,
- kopásvizsgálatot,
- maradó alakváltozás vizsgálatát,
- vastagságvizsgálatot,
- keménységmérést.
Legyen képes a mérési eredményeket rögzíteni, a mért
eredmények alapján a szükséges számításokat
elvégezni, a kapott eredményeket értelmezni,
összehasonlítani az előírt értékekkel, ez alapján
minősíteni az alapanyagot, terméket.
Legyen képes műveleti utasítás alapján elvégezni és
ismertetni a
- folyási képesség vizsgálatot,
- plasztoelasztikus képesség vizsgálatot,
- térhálósodási vizsgálatot.
Legyen képes a mérési eredményeket rögzíteni, a mért
eredmények alapján a szükséges számításokat
elvégezni, a kapott eredményeket értelmezni,
összehasonlítani az előírt értékekkel, ez alapján
minősíteni az alapanyagot, terméket.
Tudja értelmezni a reológiai görbéket.
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4. Gépészeti alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
4.1. Műszaki dokumentációk

4.2. Gépelemek

4.3. Segédüzemű gépek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes
- az alkatrészrajz jelöléseit értelmezni,
- egyszerű szerelési tervet értelmezni,
- egyszerű technológiai folyamatábrát értelmezni.
Ismerje és legyen képes bemutatni a
- fontosabb kötésmódokat, kötő gépelemeket,
- gördülőcsapágyak fő típusait, ezek típusjellemzőit,
- gyakori meghajtási módokat és ezek jellemzőit.
Ismerje és legyen képes bemutatni
- a térfogat kiszorításos elven működő szivattyúk
működési elvét,
- az áramlástani elven működő szivattyúk működési
elvét,
- a légritkítók, ventillátorok, fúvók, kompresszorok
működési elvét,
- az ömlesztett anyagok üzemen belüli szállításának
elvi lehetőségeit,
- a darabáru szállításának elvi lehetőségeit,
- a gázok, folyadékok, szilárd anyagok tárolásának
berendezéséit,
- az ipari adagoló, bemérő eszközök működési elvét,
- az energiaellátó rendszerek, kemencék, kazánok
funkcióit.

5. Gyártás-előkészítés berendezései gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
5.1. Raktározás, szállítás
berendezései
5.2. Aprítók, darabolók

5.3. Keverékkészítés berendezései

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje és legyen képes bemutatni az üzemen belüli
anyagmozgatás eszközeit.
Ismerje és legyen képes bemutatni
- az aprító, vágó berendezések működési elvét,
- a granuláló gépek működési elvét.
Ismerje és legyen képes bemutatni a plasztikus és
plasztoelasztikus anyagok keverésére alkalmas
berendezések működési elvét.
6. Reológia
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TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

6.1. Alapismeretek

Ismerje és legyen képes bemutatni
- az anyag halmazállapotait, halmazállapot
átmeneteket,
- az ideálisan rugalmas (elasztikus) anyag
jellemzőit,
- az ideálisan viszkózus anyag jellemzőit,
- az ideálisan képlékeny (plasztikus) anyagok
jellemzőit,
- a viszkoelasztikus anyagok jellemzőit,
- a viszkozitás és az anyagszerkezet összefüggéseit,
- a folyás- és viszkozitás görbék jellemzőit.
6.2. A gyártástechnológia reológiai Ismerje és legyen képes bemutatni a
alapjai
- viszkozitást befolyásoló tényezőket,
- polimer ömledékek áramlásának sajátosságait,
- reális polimer ömledékek viselkedését,
- folyásgörbe felvételének menetét, a nevezetes
pontok meghatározását,
- rugalmas tulajdonságok hatását a
gyártástechnológiára.
7. Anyag- és gyártmányismeret gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

7.1. Alapanyagok és tulajdonságaik Ismerje és legyen képes bemutatni a
- műanyagok mechanikai megmunkálásának
módjait, eszközeit,
- műanyagok hőkezelésének szükségességét,
- feszültségmentesítés technológiáit, ezek lépéseit,
- műanyagok hulladékkezelésének,
újrahasznosításának lehetőségeit.
7.2. Adalékanyagok és
Ismerje és legyen képes bemutatni
tulajdonságaik
- az adalékanyagok hatását a műanyagra,
- a térhálósító szereket és ezek alkalmazását,
- az erősítő- és segédanyagok alkalmazásának
hatását a technológiára és a termékre,
- a lágyítók használatának hatását a technológiára és
a termékre.
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II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Gyakorlati vizsga
szöveges adatok
szöveges adatok
tárolására és
tárolására és
megjelenítésére nem
megjelenítésére nem
alkalmas
alkalmas
zsebszámológép,
zsebszámológép,
rajzeszközök,
rajzeszközök,
íróeszközök
íróeszközök
A gyakorlati feladatok
végrehajtásához
NINCS
szükséges anyagok,
eszközök, berendezések

Nyilvánosságra hozandók

Anyag

Középszint
Írásbeli vizsga
Gyakorlati vizsga
Témakörök,
a gyakorlati feladatok
végrehajtásához
NINCS
szükséges anyagok,
eszközök, berendezések
jegyzéke
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Mikor?

NINCS

Jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt jellegű
feladatok

Rövid válaszokat
igénylő feladatok

15 pont

85 pont

Egy gyakorlati feladatot tartalmazó tétel
bemutatása és kifejtése

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán egy központi feladatsort kell megoldani. A feladatlapon belül a
rendelkezésére álló időt tetszés szerint lehet megosztani az egyes feladatok között, és a
megoldásuk sorrendje is tetszőleges.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga az alábbiakban felsorolt témakörökből történő átfogó számadás alapján
történik a táblázatban meghatározott arányok szerint:
Méréstechnika
15%
Gépészeti alapismeretek

25%

Reológia

20%

Gyártás-előkészítés berendezései gyakorlat

20%

Anyag- és gyártmányismeret gyakorlat

20%

Az írásbeli feladatok szöveges feladatokból, tesztfeladatokból, műszaki rajzi,
diagramszerkesztési, -értelmezési és számítási feladatokból állnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid
ismertetés, fogalommeghatározás, folyamatleírás.
A tesztfeladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: csoportosítás, hibajavítás, hibakeresés,
igaz/hamis állítások eldöntése, kiegészítés, sorrend meghatározás, kiválasztás, párosítás.
A diagramszerkesztési, -értelmezési feladatok jellemzően az alábbi feladattípusok lehetnek:
adatsorok alapján diagram szerkesztése, megadott diagram nevezetes pontjainak meghatározása,
értékek leolvasása, értelmezése.
A számítási feladatok az 1.2, a 3.2. és a 3.3 témakör számpéldáin alapulnak.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Gyakorlati vizsga
Általános szabályok
A gyakorlati vizsga során a vizsgázó számot ad a szerzett ismereteiről a fizikai mérések,
próbatest készítése, mechanikai anyagvizsgálatok, reológiai vizsgálatok terén.
A vizsgázó számot ad továbbá a munkaműveletek szakszerű és balesetmentes végrehajtásáról, a
laboratóriumi és környezetvédelmi szabályok betartásáról és a vegyipari szakképesítésekre
jellemző szakmai-, személyes-, társas- és módszer kompetenciákról.
A tételsor nem hozható nyilvánosságra.
A gyakorlati tételek száma legalább 20, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A gyakorlati vizsgán a szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A vizsgázó
tételt húz, majd vizsgafeladatát a tétellap alapján, az abban meghatározott segédanyagok
használata mellett végzi.
A gyakorlati vizsga helyszínén a szakszerű laboratóriumi körülményeket a vizsgát szervező
intézménynek kell biztosítani. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek – ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi
feltételeket is – megléte esetén kezdhető meg.
A felkészülési idő alatt folyamatosan jelen kell lenni a technikai feltételek biztosításáért, a
kémiai- és munkavégzés biztonságáért felelős szakembernek.
A vizsga felkészülési idejének megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsga rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsga
helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi
előírásokról.
A felkészülés megkezdése után további útmutatás csak baleset megelőzése céljából adható.
A felkészülési idő alatt a vizsgázó elvégzi a tételben megfogalmazott feladatot. Ez idő alatt
áttekinthető, logikus, bemutatásra alkalmas formában feljegyzi a feladat végrehajtásának
körülményeit, tapasztalatait, eredményeit.
A bemutatási időben a vizsgázó ismerteti a feladatban megfogalmazott gyakorlati feladat
végrehajtását, a tapasztalatokat, az eredményeket és azok értelmezését, magyarázatát. Bemutatja
a gyakorlati feladat végrehajtása során készített feljegyzéseit.
A gyakorlati tételsor tartalmi és formai jellemzői
A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel feladatait végzi el.
Témakörök:
- fizikai mérések,
- próbatest készítése,
- mechanikai anyagvizsgálatok,
- reológiai vizsgálatok.
Minden feladatának tartalmazni kell a feladat leírását, a receptet vagy a mérési eljárást. A
tételeket a részletes vizsgakövetelmények alapján kell összeállítani, figyelembe kell venni, hogy a
rendelkezésre álló időben a feladat elvégezhető és dokumentálható legyen.
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A gyakorlati vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A gyakorlati feladat értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Szakmai tartalom helyessége
10 pont
A felelet felépítése, nyelvezete
5 pont
A gyakorlati feladat végrehajtásának
ismertetése, a tapasztalatok
15 pont
megállapítása, kapott eredmények
értelmezése
Mérési eredmények pontossága
5 pont
A gyakorlati feladat végrehajtása során
10 pont
készült feljegyzések
Szakmai nyelv, a mértékegységek, a
5 pont
jelrendszer helyes használata
GYAKORLATI ÖSSZPONTSZÁM:
50 pont”

25. Az R. Melléklet VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A vegyész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XV. Vegyész ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
– 54 524 01
Laboratóriumi technikus,
– 54 524 02
Vegyipari technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai szöveg megértése írásban és szóban
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes alkalmazni a szakmai fogalmakat megfelelő
helyen és módon.
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1.2. A szakmai fogalmak, az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven
1.4. Szakmai szöveg
értelmezése

Legyen képes a szóbeli előadásában használni a szakmai
kifejezéseket.
Az írásbeli feladatok megoldása során tudjon szakszerű,
pontos megfogalmazásokat használni.
Legyen képes a szakmai kifejezések helyes használatával egy
adott témát kifejteni.
Legyen képes a szóban és írásban feltett kérdéseket megérteni
és választ adni.
Legyen képes az írott és szóbeli szakmai szöveg alapján
feladatok megoldására.

2. Szakmai számolási készség, egyenletek megoldása
TÉMÁK
2.1. Egyenletek megoldása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.2. Kémiai írásmód
alkalmazása

Legyen képes középiskolai matematikai ismeretek
alkalmazására a kémiai számítási feladatok megoldása során.
Legyen képes megadott számítási képletekbe az adatokat
mértékegységhelyesen behelyettesíteni és az eredményt
kiszámítani.
Ismerje a reakcióegyenletekkel leírt reakciók mennyiségi
viszonyait.

2.3. Mérési eredmények
feldolgozása

Legyen képes megadott mérési adatokból a szakmai
feladatnak megfelelő eredményt kiszámítani.
3. Rendszerező képesség

TÉMÁK
3.1. Lényegkiemelés
3.2. A mérési eredmények
alapján elvégzett számítás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes adott szakmai szövegben a lényegi információk
kigyűjtésére.
Legyen képes a szakmai feladatnak megfelelő eredményt
kiszámítani.
4. Absztrakt (elméleti) gondolkodás

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Elvonatkoztatás képessége Legyen képes az elméleti ismereteket a gyakorlati
feladatokban alkalmazni.
4.2 Áttekintő képesség
Legyen képes átlátni az elvégzendő (megoldandó) feladatot a
leírás (recept) részei alapján.
B) TÉMAKÖRÖK
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1. Vegyipari ismeretek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Vegyipari laboratóriumi
alapismeretek
1.1.1. Vegyszerek biztonságos kezelésének Legyen képes
tárolásának szabályai
– a vegyszerek biztonsági adatlapjainak
információit értelmezni.
Ismerje
– a teendőket veszély esetén,
– a munka- és balesetvédelmi szabályokat.
1.1.2. Fizikai alapmennyiségek mérésének
elvi alapjai
1.1.3. Oldatok készítése, a szükséges
számítások gyakorlása
1.2. Vegyipari számítások alapjai
1.2.1. Szakmai számítások végzése
különböző vegyipari termékekre és
alapanyagokra vonatkozóan

1.3. Szervetlen kémiai laboratóriumi
ismeretek
1.3.1. Laboratóriumi műveletek elméleti
alapjai
1.3.2. Kémiai elválasztó műveletek elvi
alapjai

Ismerje a tömeg-, térfogat-, hőmérséklet-,
sűrűség-, olvadáspont- és forráspontmérés
lehetőségeit.
Legyen képes elvégezni az oldatkészítési
számításokat tiszta anyagból, kristályvizes sóból,
oldatok keverésével, hígításával, töményítésével.
Ismerje a tömeg, a térfogat és a sűrűség
kapcsolatát, a sűrűség fogalmát és számítását.
Legyen képes az Avogadro törvényével
kapcsolatos számításokat elvégezni.
Ismerje az anyagmennyiség-koncentrációt, a
tömegkoncentrációt, a százalékos összetételeket
és ezek számítását.
Ismerje az oldhatóság hőmérsékletfüggését.
Legyen képes az oldhatósági táblázatokat
használni, oldhatósági számításokat végezni.
Legyen képes sztöchiometriai számításokat
elvégezni reakcióegyenlet alapján.
Legyen képes erős sav, erős bázis pH-jával
kapcsolatos számítási feladatot megoldani.

Ismerje a hőátadás, a szublimálás, a kristályosítás,
az átkristályosítás, a lecsapás, a derítés, a szűrés,
a dekantálás és a desztillálás fogalmát.
Ismerje a hőátadás, a szublimálás, a kristályosítás,
az átkristályosítás, a lecsapás, a derítés, a szűrés,
a dekantálás és a desztillálás elvét, körülményeit.
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1.3.3. Szervetlen preparátumok
készítésének elvi alapjai

Legyen képes
– a preparátumkészítés reakcióegyenleteit
felírni, rendezni,
– az anyagszükségletet, a termelési százalékot
és az oldatkészítési számításait elvégezni,
– a recepteket értelmezni.

1.4. Vegyipari számítások
1.4.1. Szakmai számítások végzése
különböző vegyipari termékekre és
alapanyagokra vonatkozóan

Legyen képes a tisztaságra, a kitermelésre, az
anyagszükségletre vonatkozó egyszerű
számításokat elvégezni.
Tudja alkalmazni a kémiai egyenleteket a
sztöchiometriai számításokban a sav-bázis, a
redoxi, a csapadékképződési és a gázfejlődési
reakciók során.
Tudja elvégezni a szilárd anyagok összetételével,
az oldhatósággal kapcsolatos számításokat.

1.5. Analitikai ismeretek
1.5.1. Titrimetriás meghatározások
elméleti alapjai

Ismerje a sav-bázis, a redoxi, a csapadékos és a
komplexometriás titrálások elvi alapjait.
Legyen képes a mérési eredményeket helyesen
megadni.
Tudja elvégezni a mérőoldat készítéséhez
szükséges anyagszükséglet számításokat, a
reakciók ismeretében a pontos koncentráció
meghatározásához kapcsolódó számításokat.
Legyen képes a meghatározandó komponens
mennyiségét, illetve koncentrációját kiszámítani a
reakciók ismeretében.
Ismerje a gravimetriás meghatározás elméleti
alapját.
Tudja elvégezni a gravimetriás feladatokhoz
kapcsolódó számításokat a reakciók ismeretében.

1.5.2. Titrimetriával kapcsolatos
számítások

1.5.3. Gravimetriával kapcsolatos
számítások

2. Szakmai kémia
TÉMAKÖRÖK
2.1. Általános kémia alkalmazása
2.1.1. Anyagi halmazok, kölcsönhatások

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az oldatok fogalmát.
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2.1.2. A kémiai reakciók energiaváltozásai, Ismerje
reakciók csoportosítása és általános
– a termokémiai fogalmakat,
jellemzése
– a kémiai reakciók sebességét befolyásoló
tényezőket,
– az oxidációs szám fogalmát, az oxidációs
szám meghatározását.
– a redoxi reakciók fogalmát,
Tudja a kémiai egyenletek szerkesztését.
2.2. Szervetlen kémia alkalmazása
2.2.1. Nemfémes elemek és vegyületeik
Ismerje
– a hidrogén tulajdonságait,
– a halogén elemek és halogenidek, a kén, a
nitrogén, a szén és ezek oxidjai és oxosavai,
az ammónia jellemzőit, előfordulását a
természetben.
2.2.2. Fémek és vegyületek

2.3. Szerves kémia alkalmazása
2.3.1. A szénhidrogének összetétele és
csoportosítása

2.3.2. Oxigéntartalmú szénvegyületek

2.4. Szervetlen kémia a
környezetünkben

Ismerje
– a fontosabb alkáli- és alkáliföldfémek és
vegyületeik jellemzőit,
– a p- és d-mező fémeit (Al, Pb, Fe, Cr, Ni, Ag,
Cu, Zn), azok fontosabb vegyületeinek
tulajdonságait,
– a fémek ipari előállítási módszereinek elvét.
Ismerje
– az alkánok, alkének és alkinek fizikai és
kémiai tulajdonságait,
– az aromás vegyületek sajátosságait,
– halogéntartalmú szénvegyületeket,
– a szénhidrogének jellemző reakcióit,
– a fontosabb képviselőiket.
Ismerje
– az alkoholok és fenolok fizikai és kémiai
tulajdonságait,
– az éterek fizikai tulajdonságait,
– az aldehidek, ketonok, karbonsavak, észterek
fizikai és kémiai tulajdonságait,
– fontosabb képviselőit, és ezek élettani
hatásait.
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2.4.1. Légköri gázok

Ismerje
– a levegő természetes összetevőinek (N2, O2,
CO2, H2O, nemesgázok) kémiai jellemzőit,
– légszennyező (O3, SO2, NO, NO2, CO2, CO)
gázok forrásait és kémiai jellemzőit,
– légszennyezők környezeti hatását
(üvegházhatás, savas eső, szmog, ózonréteg).

2.4.2. A víz környezeti és ipari jelentősége

Ismerje
– a kémiailag tiszta víz fizikai és kémiai
tulajdonságait,
– a természetes víz összetételét és jellemzőit,
– a természetes vizek keménységét, lúgosságát.

2.5. Szerves kémia a környezetünkben
2.5.1. Szerves kémiai anyagok

Ismerje
– a legfontosabb szerves háztartási anyagokat,
– a szénhidrogének ipari és hétköznapi
jelentőségét.

3. Műszaki ismeretek
TÉMAKÖRÖK
3.1. Vegyipari gépelemek, szállító és
tároló berendezések
3.1.1. Gázok tárolása
3.1.2. Folyadékok tárolása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a gázpalackok színjelölését, biztonsági
előírásait.
Ismerje
– a laboratóriumi tárolásra alkalmas
eszközöket,
– a tárolásra vonatkozó biztonsági szabályokat.

3.1.3. Szilárd anyagok tárolása

3.2. Anyag előkészítő műveletek,
hőcserélő készülékek
3.2.1. Alapanyagok előkészítése

Legyen képes a feliratokat, jelzéseket értelmezni.
Ismerje
– a laboratóriumi tárolásra alkalmas
eszközöket,
– a tárolásra vonatkozó biztonsági szabályokat.
Legyen képes a feliratokat, jelzéseket értelmezni.

Ismerje az aprítás, oldás, keverés fogalmát.
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3.2.2. Anyag melegítése vagy hűtése
egyszerű hőcserélő készülékekkel

Ismerje
– a közvetlen és közvetett hőcsere fizikai
alapjait, a laboratóriumi hőcserélőket.
4. Fizikai kémia

TÉMAKÖRÖK
4.1. Halmazállapotok és halmazállapotváltozások
4.1.1. A gázhalmazállapot

4.1.2. A folyadékállapot
4.1.3. A szilárd állapot
4.1.4. Halmazállapot-változások

4.2. Homogén többkomponensű
rendszerek
4.2.1. Homogén többkomponensű
rendszerek jellemzői

4.3. Egyensúlyi rendszerek
4.3.1. Kémiai egyensúlyok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje és számítások során tudja alkalmazni
– a tökéletes gázok általános jellemzőit,
– a tökéletes gázok állapotegyenletét.
Ismerje a folyadékok belső szerkezetét.
Ismerje a szilárd anyagok rácstípusait és azok
tulajdonságait.
Ismerje
– a párolgás-kondenzáció és a szublimáció
folyamatát,
– a forrás jelenségét,
– a forráspont és olvadáspont fogalmát és
befolyásoló tényezőit,
– az olvadás és a kristályosodás folyamatait.

Ismerje az elegyek fogalmát, jellemzőit,
csoportosítását.
Ismerje és számítások során tudja alkalmazni
– elegyek összetételének megadásait,
– a levegő átlagos moláris tömegét.
Tudja alkalmazni a tömeghatás törvényét
egyensúlyra vezető kémiai reakciókra
Ismerje az egyensúlyi reakciók befolyásolási
lehetőségeit.
Ismerje
– a disszociációfokot, a disszociációs állandó
fogalmát,
– a gyenge és erős elektrolitok fogalmát,
– a víz autoprotolízisét,
– a pH fogalmát,
– pufferek fogalmát, alkalmazását.

1210

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

5. Laboratóriumi alapgyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Általános feladatok
5.1.1. Fizikai alapmennyiségek és
jellemzők mérése

Ismerje a tömeg-, a térfogat-, a sűrűség-, a
törésmutató- a hőmérséklet-, az olvadáspont- és
forráspontmérés elvét, mértékegységeit,
eszközeit.

5.2. Oldatkészítés
5.2.1. Oldat készítése szilárd anyagból

Ismerje az oldatkészítés módját, számításait tiszta
anyagból, kristályvizes sóból, oldatokból
hígítással, keveréssel, töményítéssel.

6. Szervetlen laboratóriumi gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

6.1. Szervetlen preparátumok készítése
6.1.1. Szervetlen anyagok előállítása

6.2. Minőségi elemzés
6.2.1. Kvalitatív vizsgálatok

Tudja kiválasztani leírás (recept) alapján a
preparátumkészítéshez szükséges eszközöket.
Ismerje a készülékek szerelését.
Tudjon elvégezni a sztöchiometriai számításokat
a szervetlen anyagok előállításával kapcsolatban.
Ismerje a laboratóriumi alapműveleteket.
Ismerje a kiindulási anyagok és a termékek
tisztításának lehetőségeit.
Ismerje a laboratóriumi biztonsági szabályokat.
Ismerje
– a fontosabb kationok és anionok minőségileg
adott kimutatási reakciói során tapasztalható
észleléseket,
– a jellemző lángfestéseket.

7. Analitikai gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
7.1. Gravimetria

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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7.1.1. Tömeg szerinti elemzés

Legyen képes
– a gravimetriás vizsgálatok leírásából
értelmezni a műveleteket, a csapadékok
kezelését,
– a mérési adatokból az eredményeket
megfelelő pontossággal kiszámítani.

7.2. Titrimetria
7.2.1. Térfogatos analízis

Ismerje
– a törzsoldatkészítést,
– a savbázis-, a komplexometriás, a
csapadékos, a permanganometriás és a
jodometriás titrálások elvét bemutató
reakciókat értelmezni, rendezni,
– a titrálás hibalehetőségeit.
Legyen képes
– adott térfogatos elemzés leírása alapján a
mérőoldat és a meghatározandó anyag
közt lejátszódó reakciókat
reakcióegyenlettel leírni, a mérési
adatokból az eredményeket megfelelő
pontossággal kiszámítani.
8. Laboratóriumi gyakorlat

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

8.1. Szerelési gyakorlat
8.1.1. Szerves laboratóriumi szerelések

8.2. Szerves preparátumok előállítása,
ellenőrzése

Ismerje
– a laboratóriumi hőátadó eszközöket,
– az elválasztásra alkalmas eszközöket,
– a légköri desztilláló berendezések
összeállítását,
– reakciók végrehajtására alkalmas eszközök
szerelését.
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8.2.1. Előkészítés

Ismerje
– a kiindulási anyagok veszélyességi és
biztonsági jellemzőit biztonsági adatlapjuk
alapján,
– a kiindulási anyagok előkészítését,
– az eszközjegyzék összeállítását a recept
alapján,
– az egyéni védőfelszereléseket.

8.2.2. Kivitelezés

Legyen képes a mérési leírás alapján az
alapfolyamatokat és laboratóriumi műveleteket
értelmezni.
Ismerje a termék reakcióelegyből történő
kinyerésének és tisztításának lehetőségeit.
Ismerje a termék tisztaságának ellenőrzési
lehetőségeit.
Tudjon elvégezni sztöchiometriai számításokat
a szerves anyagok előállításával kapcsolatban.

8.3. Vegyipari termékek és egyéb
környezeti anyagok vizsgálata
8.3.1. Összetett mérések, egyszerű
műszeres vizsgálatok

Ismerje
– a potenciometrikus pH-mérés eszközeit,
kivitelezését,
– az elektromos vezetés mérését,
– a fotometriás mérés elvét látható
tartományban.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Írásbeli vizsga

Középszint

Szóbeli vizsga
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A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép

NINCS

NINCS

Periódusos rendszer

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap

Egy tétel kifejtése

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl. adatokra,
szemelvényekre, ábrákra van szükség, azt a feladatlapnak tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatlap a részletes követelmények témaköreiben felsoroltakat tartalmazza a
következő feladattípusokban:
– számítási feladatok,
– tesztfeladatok (csoportosítás, hibajavítás, hibakeresés, igaz/hamis állítások eldöntése,
kiegészítés, sorrend meghatározás, kiválasztás, kiválasztás indoklással, párosítás),
– anyagismeretet igénylő feladatok az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaival,
előállításával, élettani hatásával kapcsolatban,
– táblázatos feladatok,
– diagramelemzés, diagramkészítés, diagram-kiegészítés,
– ábraelemzés, ábrakészítés, ábra-kiegészítés,
– szakmai szövegkiegészítése, elemzése,
– fogalommeghatározás, folyamatleírás.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A központi írásbeli ismeretanyagának összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes
követelményeken alapul.
A számítási feladatok pontértéke a dolgozat összes pontszámának 40-50%-a, az elméleti
feladatok aránya a dolgozat összes pontszámának 50-60%-a.
A számítási feladatok témakörei a részletes követelményekben jelennek meg.
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A feladatok általában több részfeladatból tevődnek össze. A feladattípusok vegyesen is
alkalmazhatók az egyes feladatokon belül.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A tételt a vizsgázónak önállóan kell
kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló,
hogy elakadt.
Ha a vizsgázó nem képes a téma önálló kifejtésére, a kérdező tanárnak kötelező kérdést feltenni.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, amelyből évente cserélni kell a tételek 20-25 %-át.
A szóbeli tételek a következő témakörök – részletes követelményekben felsorolt – elméleti témáit
tartalmazzák:
– laboratóriumi alapgyakorlat,
– szervetlen laboratóriumi gyakorlat,
– analitikai gyakorlat,
– laboratóriumi gyakorlat,
– vegyipari ismeretek,
– szakmai kémia.
A szóbeli tétel egy téma részletes kifejtéséből áll. A tétel az adott témakörön belül tartalmazhat
ábrát, grafikont, konkrét gyakorlati feladatleírást, kísérlet leírását, munkavédelmi és
környezetvédelmi vonatkozásokat és az ezekhez kapcsolódó részfeladatokat.
Amennyiben egy tételhez információkra, segédanyagokra, pl. adatokra, szemelvényekre, ábrákra
van szükség, azt a tételnek tartalmaznia kell.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
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Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése

Pontszám
5 pont

Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása,
magyarázása
Törvények, szabályok, összefüggések értelmezése

10 pont

Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód

5 pont

Szaknyelv alkalmazása

10 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

10 pont
10 pont

50 pont”

26. Az R. Melléklet ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az építőipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XVI. Építőipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
- 54 582 03
Magasépítő technikus,
- 54 582 04
Mélyépítő technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Felelősségtudat
TÉMÁK
1.1. Felelősségtudat
1.2. Szabálykövetés
1.3. Döntésképesség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a szakmai tevékenysége során
felelősségtudatos magatartás megvalósítására.
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző szabályok, előírások szabálykövető
betartására.
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző – képzettségi, feladatellátási, felelősségi
szintjének megfelelő – döntések meghozatalára.
2. Visszacsatolási készség
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TÉMÁK
2.1. Visszacsatolási készség

2.2. Irányíthatóság
2.3. Irányítási készség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző, az építési folyamatban felmerülő
események visszacsatolására, a folyamatok
összefüggéseinek felismerésére és ezek alapján az
esetleg szükséges korrekciók megtételére.
Megbízhatóan hajtsa végre a munkahelyi
vezetőjének a munkavégzéssel kapcsolatos
utasításait.
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző – képzettségi, feladatellátási, felelősségi
szintjének megfelelően – hozzá beosztott emberek
irányítására.
3. Rendszerező képesség

TÉMÁK
3.1. Rendszerező képesség

3.2. Körültekintés,
elővigyázatosság

3.3. Helyzetfelismerés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző, az építési folyamatban felmerülő
események rendszerezésére, a folyamatok
összefüggéseinek felismerésére, a fontossági
sorrend felállítására.
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző az építési folyamatban felmerülő
eseményeknél a lehető legmagasabb szintű
körültekintésre, elővigyázatosságra úgy a maga,
mind a vele kapcsolatba kerülő emberek
vonatkozásában.
Legyen képes a szakmai tevékenysége során a
különböző, az építési folyamatban felmerülő
események során a gyors célirányos
helyzetfelismerésre, a megoldáshoz vezető út
hatékony keresésére.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Statika

TÉMÁK
1.1. Alapfogalmak
1.2. Erőrendszerek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje és legyen képes ismertetni a statikai
alapfogalmakat, az erő, a nyomaték fogalmát,
valamint a statika alaptételeit.
Ismerje és legyen képes meghatározni a síkbeli
erőrendszer eredőjét számítással.
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1.3. Tartók

1.4. Igénybevételek

1.5. Keresztmetszeti jellemzők

Ismerje a síkbeli erőrendszer egyensúlyozását egy,
kettő erővel.
Ismerje a tartók fogalmát, legyen képes osztályozni
alak, anyag, statikai rendszer, keresztmetszet
szerint.
Tudja a statikailag határozott tartók támaszerőit
meghatározni.
Tudja a rácsos tartók rúderőit kiszámítani egyszerű
kialakítású rácsos tartók esetén.
Ismerje az igénybevételek, belső erők fogalmát.
Tudja kiszámítani a vízszintes tengelyű statikailag
határozott tartók igénybevételeit, valamint legyen
képes a normálerő, a nyíróerő és a nyomatéki
ábrákat megrajzolni.
Ismerje az összefüggéseket a terhek és az
igénybevételek között.
Tudja meghatározni az egyszerű kialakítású
síkidomok keresztmetszeti jellemzőit.
2. Építési ismeretek

TÉMÁK
2.1. Rajzi alapismeretek

2.2. Építészeti alapfogalmak

2.3. Talajok, földmunkák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a műszaki rajz feladatát, a rajzi ábrázolás
szabályait.
Ismerje a rajzlapok jellemzőit, a rajzeszközöket és
alkalmazásukat.
Ismerje a rajzi szabványokat, valamint a vonalak, a
vonalvastagságok, a feliratmezők tartalmát és
formáját.
Ismerje a méretarányoknak megfelelő
méretmegadás módját.
Ismerje a rajzi jelöléseket, a kis- és nagybetűket, a
szabványírást.
Tudja alkalmazni a műszaki rajzokon a szabványos
anyag- és szerkezetjelöléseket.
Ismerje a természetes és mesterséges környezet
kapcsolatát.
Ismerje az építési tevékenység fogalmát.
Ismerje az építmények funkciói szerinti változatait.
Ismerje az építmények teherhordó, térelhatároló és
térosztó szerkezeteinek szerkezeti felépítését.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
Ismerje a talajokat.
Ismerje a földmunkák és a dúcolások fogalmát,
változatait és az alapvető víztelenítési módokat.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
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2.4. Alapozások, alépítményi
szigetelések

2.5. Függőleges teherhordó
szerkezetek

2.6. Vízszintes teherhordó
szerkezetek

2.7. Íves és ferde teherhordó
szerkezetek

2.8. Hő- és hangszigetelések

Ismerje az alapozások változatait.
Ismerje a talajban lévő nedvességhatásokat.
Tudja a térszín alatti talajnedvesség és talajpára
elleni vízszigetelések változatait.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
Ismerje a természetes és mesterséges
falazóelemeket és a téglakötéseket.
Tudja a falak, pillérek és oszlopok alkalmazásának
lehetőségeit.
Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai
előírásait.
Legyen képes elkészíteni a függőleges teherhordó
szerkezetek rajzfeladatait.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
Ismerje az áthidalók és födémek változatait.
Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai
előírásait.
Tudja elkészíteni a vízszintes teherhordó
szerkezetek rajzfeladatait.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
Ismerje a boltövek, boltozatok fogalmát,
változatait.
Ismerje a lépcsők fajtáit.
Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai
előírásait.
Legyen képes elkészíteni az íves és ferde
teherhordó szerkezetek rajzfeladatait.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
Ismerje a hő-, hang- és páratechnikai
alapfogalmakat. Ismerje az alkalmazott anyagok
építéstechnológiai előírásait.
Tudja elkészíteni a hő- és hangszigetelések
rajzfeladatait.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.

3. Építésszervezési alapismeretek
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Építés-előkészítés

Ismerje a beruházási folyamatot.
Ismerje a folyamat résztvevőit és kapcsolatukat.
Tudja a beruházások előkészítésének menetét.
Ismerje az építés-kivitelezések előkészítését.
Tudja a kivitelezés folyamatának lépéseit,
sorrendjét.
Ismerje a folyamat résztvevőit és kapcsolatukat.

3.2. Kivitelezés
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4. Kitűzési ismeretek
TÉMÁK
4.1. Alapfogalmak

4.2. Vízszintes mérések

4.3. Magasságmérés

4.4. Térképek, helyszínrajzok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a geodézia felosztását, függővonal,
alapfelület fogalmát. Ismerje a relatív és abszolút
helymeghatározás módszerét.
Tudja alkalmazni a geodéziai koordináta
rendszereket.
Ismerje az országos mérési alappont hálózatokat.
Ismerje az egyszerű eszközöket és azok
használatát.
Ismerje a teodolit felépítését, fajtáit, leolvasó
berendezéseket, a pontra állást, vízszintes
szögmérést, iránymérést.
Legyen képes a mérési jegyzőkönyvek
elkészítésére.
Ismerje a digitális teodolitot, a mérőállomást.
Tudja a vízszintes alappontok, alappont-hálózatok
meghatározását, sűrítését.
Ismerje a vízszintes felmérési eljárásokat,
manuálék (kézi vázlatok) készítését,
területszámítást.
Ismerje a magasság geodéziai fogalmát, mérésének
módjait.
Tudja a szintezés elvét, ismerje az eszközeit,
műszereit, fajtáit.
Legyen képes a mérési jegyzőkönyvek
elkészítésére.
Ismerje a vonalszintezés szabályát.
Tudja alkalmazni a trigonometriai
magasságmérést, legyen képes az építmény
magasságának meghatározására.
Ismerje a vegyes terület-felmérési eljárásokat.
Tudja a hossz-szelvény és keresztszelvény
szintezést.
Legyen képes területszintezésre, szintvonalas
helyszínrajz szerkesztésére.
Ismerje a vetületi rendszereket.
Ismerje a térképek felosztását rendeltetésük,
méretarányuk szerint.
Tudja a jelkulcsi alapismereteket.
Ismerje az egységes Országos Térképrendszert,
földmérési alaptérképeket.
Tudja a kitűzési ismereteket.
Ismerje a kitűzés alapelvét, sorrendjét, eszközeit.
Ismerje a kitűzési jegyzőkönyvet.
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5. Kitűzési gyakorlat
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Egyszerű mérő- és kitűző
eszközök és használatuk

Tudja elvégezni az egyenesek kitűzését, derékszög
kitűzését.
Ismerje és tudja alkalmazni a szögprizmákkal
végezhető műveleteket.
5.2. Vízszintes mérések
Ismerje a vízszintes mérőeszközök használatát, a
mérések gyakorlati megvalósítását.
Tudja elvégezni a szögkitűzést és a távolságmérést.
Legyen képes elkészíteni a mérési
jegyzőkönyveket.
5.3. Magasságmérések
Ismerje a magasságmérő eszközök használatát, a
mérések gyakorlati megvalósítását.
Tudja elvégezni a trigonometriai magasságmérést,
építmény magasságának meghatározását.
Legyen képes elvégezni az építés közbeni
kitűzéseket, ellenőrző méréseket.
Legyen képes a jegyzőkönyvek vezetésére, a mérés
értékelésére.
5.4. Épületek, építmények kitűzése Legyen képes az épületek, építmények helyének
kitűzésére.
Tudja végrehajtani a felmérési és kitűzési
feladatokat derékszögű és poláris méréssel.
Ismerje a felmérési adatok grafikus ábrázolását,
manuálék (kézi vázlatok) készítését.
Tudjon zsinórállványt készíteni.
6. Építési gyakorlat
TÉMÁK
6.1. Alépítményi munkák
6.2. Felépítményi munkák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja elvégezni a földmunkákat, dúcolásokat.
Legyen képes elkészíteni az alapozásokat,
alépítményi víz- és hőszigeteléseket.
Legyen képes a függőleges, vízszintes, íves és
ferde teherhordó szerkezeteket megépíteni.
7. Építőanyagok gyakorlat

TÉMÁK
7.1. Gyártástechnológiák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a formázási technológiákat. Ismerje a
hőkezelési folyamatokat.
Ismerje a termékek előállításához technológiailag
szükséges gépi és tüzelési berendezéseket.
7.2. Alapanyagok és vizsgálataik Ismerje a termék előállításához szükséges
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nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit.
Legyen képes elvégezni a mintavételt,
anyagvizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat.
Tudja elvégezni az építőanyagok fizikai, és
szilárdságtani vizsgálatait.
7.3. Késztermékek és vizsgálataik Ismerje a nyersanyag-összetétel és változásának
hatását a késztermék tulajdonságaira.
Legyen képes elvégezni a mintavételt,
anyagvizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat.
Tudja elvégezni az építőanyagok fizikai, és
szilárdságtani vizsgálatait.
Tudja tájékoztatni a termékfelhasználókat a
termékek főbb tulajdonságairól, a felhasználási
területéről.
Tudjon termékismertetőt készíteni.
Legyen képes termékismertetőt tartani.
8. Építőanyagok
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

8.1. Építési anyagok tulajdonságai Ismerje az építőanyagok fizikai és kémiai
tulajdonságait.
Ismerje a hidrotechnikai tulajdonságokat.
Tudja értelmezni a hőtechnikai és akusztikai
tulajdonságokat.
Ismerje az építőanyagok mechanikai
tulajdonságait.
8.2. Természetes építőanyagok
Tudja csoportosítani a természetes építőanyagokat.
Ismerje a természetes építőanyagok tulajdonságait,
jellemzőit.
8.3. Mesterséges építőanyagok
Ismerje az építőipari agyaggyártmányokat, azok
felhasználási területeit.
Ismerje a kötőanyagok jellemző tulajdonságait és
azok felhasználási területeit.
Ismerje az aszfalt termékek jellemző tulajdonságait
és azok felhasználási területeit.
Ismerje az adalékanyag jellemző tulajdonságait és
azok felhasználási területeit.
Ismerje a betonok jellemző tulajdonságait, a
szállítás és utókezelés előírásait.
Ismerje az előregyártott beton és vasbeton
termékeket és azok felhasználási területeit.
Ismerje a habarcsok jellemző tulajdonságait és
felhasználásuk szerinti csoportosítását.
Ismerje az építőipari faárukat, felhasználási
területeiket, faanyagok védelmének módjait.
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Ismerje a fémgyártmányok jellemző tulajdonságait,
alkalmazási feltételeiket.
Ismerje a műanyag gyártmányokat, felhasználási
területeiket. Ismerje a festő- és mázolómunkák
anyagait.
Ismerje az építési üvegek jellemző tulajdonságait,
felhasználási területeiket.
Ismerje a víz-, hő- és hangszigetelő anyagokat, és
azok felhasználási területeit.
Ismerje az építőiparban alkalmazott
segédanyagokat és felületképzőket.
9. Ábrázoló geometria
TÉMÁK
9.1. Síkmértan

9.2. Térmértan

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a mértani ismereteket és szerkesztéseket.
Ismerje a síkmértani alapfogalmakat.
Ismerje a szögek, szögpárok jellemzőit.
Tudja értelmezni a pont és egyenes, valamint
párhuzamos egyenesek távolságát.
Ismerje a síkidomokat.
Ismerje az építészeti íveket.
Ismerje a térelemeket: pont, egyenes, sík fogalmát,
a térelemek kölcsönös helyzetét.
Tudja az egyenes valódi nagyságának
szerkesztését.
Ismerje az egyszerű síkalapú testeket és ezek
származtatását. Ismerje a forgástesteket és
származtatásukat.
Tudja értelmezni a vetítési módokat, vetületeket,
képsíkrendszert.
Ismerje a térelemek ábrázolását: pont és egyenes,
különleges és általános helyzetű egyenesek, síkok.
Tudja az axonometrikus ábrázolás szabályait.
Ismerje a perspektív képek szerkesztési szabályait.
Ismerje a rekonstrukció fogalmát.
Tudja a sík és egyenes, valamint különleges és
általános helyzetű egyenes és test döféspontjának
szerkesztését.
Ismerje két sík metszésvonalának szerkesztését.
Ismerje a fedélidom-szerkesztést.
Tudja megszerkeszteni a síklapú testek különleges
helyzetű síkkal való metszését.
Tudja elvégezni a metszett idom valódi
nagyságának szerkesztését.
Tudja az árnyékszerkesztés, önárnyék, vetett
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árnyék fogalmát, szerkesztését.
10. Műszaki ábrázolás gyakorlat
TÉMÁK
10.1. Szabadkézi rajz

10.2. Építészeti rajz

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a látás törvényszerűségeit.
Tudja a színelméleti alapfogalmakat.
Ismerje a testek, testcsoportok ábrázolásának
módjait.
Ismerje a tónusozás szabályait, lehetőségeit.
Ismerje az építési tervdokumentáció, tervek,
terviratok, tervmellékletek tartalmát.
Tudja megszerkeszteni az alaprajzokat,
metszeteket, homlokzatokat.
Tudja megrajzolni az alapozási tervet, tudjon
részletterveket szerkeszteni.
Ismerje a dúcolások tervrajzait.
Tudja megszerkeszteni, a víz-, hő- és
hangszigetelési csomópontokat.
Legyen képes rajzi vázlatok készítésére.
11. CAD alapismeretek gyakorlat

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

11.1. Tervezőprogramok felépítése Ismerje a számítógéppel segített tervezési
folyamatot.
Tudja alkalmazni a számítógépes
tervezőprogramokat.
Tudja ismertetni a kiválasztott CAD programot,
ismerje annak felépítését, az alkalmazott
koordinátarendszereket.
Ismerje a felhasználói felületet: menüsor,
eszköztár, beállítások, origók, szerkesztőhálók,
intelligens kurzor.
Ismerje a 2D-s és 3D-s elemeket.
11.2. Számítógéppel segített
Ismerje a szerkesztő műveleteket 2D-ben, 3D-ben.
tervezés
Ismerje a 3D-s ábrázolást, 3D-s navigációs táblát,
perspektívát, párhuzamos vetítéseket.
Ismerje a fotórealisztikus kép előállításának módjait.
Ismerje az animáció és prezentáció készítés lépéseit.
Tudjon nyomtatni, plottolni.
12. Munka- és környezetvédelem
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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12.1. Munkavédelem

12.2. Tűzvédelem

12.3. Környezetvédelem

Ismerje a munkavédelmi oktatás tartalmát.
Ismerje az anyagmozgatás, raktározás
biztonságtechnikai előírásait.
Ismerje a biztonsági szín- és alakjeleket, KRESZtáblákat, jelképeket.
Ismerje a foglalkozás-egészségügy fogalmát és
előírásait.
Tudja a bontási munkákra vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat.
Ismerje a villamosság biztonságtechnikáját.
Ismerje a munkagépeket, közlekedési utak
kialakításának feltételeit.
Ismerje az alépítményi és a felépítményi munkák
biztonságtechnikai előírásait.
Ismerje a befejező és szakipari munkák
biztonságtechnikai előírásait, a magasban végzett
munkáknál alkalmazott biztonságtechnikai
előírásokat.
Ismerje az állványépítés biztonságtechnikai
szempontjait, a létrák biztonságos használatnak
előírásait.
Ismerje a védőfelszerelések változatait, ismerje
azok használatát.
Ismerje a tűzvédelmi oktatás tartalmát.
Ismerje a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat, a
szakma sajátosságait figyelembe véve.
Ismerje a tűzveszélyességi osztályokat, a tűzoltás
módjait, a tűzoltó-készülékeket.
Ismerje a tűzvédelmi szabályzatokat.
Ismerje a környezetvédelem feladatát, célját,
területeit.
Ismerje a környezetvédelem előírásait, a szakma
sajátosságait figyelembe véve.
Ismerje a környezeti elemeket: talaj, levegő, víz.
Tudja a hulladékok keletkezését, fajtáit,
kezelésüket, tárolásukat, azok elszállítására
vonatkozó előírásokat.
Ismerje a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának
módjait, előírásait.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
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Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint

A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép,
függvénytáblázat
(egyidejűleg akár többféle
is), körző, vonalzók
(lépték-vonalzó,
derékszögű vonalzópár,
párhuzamvonalzó)

NINCS

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Rövid feladatok

Összetett feladatok

40 pont

60 pont
100 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok

Egy tétel kifejtése, amely „A” és „B”
feladatból áll.
50 pont
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A középszintű érettségin az emelt szintű érettségihez képest egyszerűbb, kevésbé összetett
feladatok jelennek meg. Emellett egyes témák a középszintű érettségin nem kerülnek
számonkérésre.
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás:
- statika,
- építési ismeretek,
- építésszervezési alapismeretek,
- kitűzési ismeretek,
- kitűzési gyakorlat,
- építési gyakorlat,
- építőanyagok gyakorlat,
- építőanyagok,
- ábrázoló geometria,
- műszaki ábrázolás gyakorlat,
- CAD alapismeretek gyakorlat,
- munka- és környezetvédelem.
Az írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó szakmai tudásáról az
ismeretek, a képességek és az alkalmazás, valamint a rajzi kommunikáció tekintetében egyaránt.
A vizsga elősegíti, hogy a vizsgázók teljesítménye, az egyes iskolákban folyó vizsgák
összemérhetőek legyenek, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az oktatás eredményessége objektíven
mérhető legyen.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A központi írásbeli feladatsor ismeretanyagának összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó
részletes követelményeken alapul. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. A
vizsgázó szabadon használhatja fel a két feladattípus megoldására a 180 percet.
Az érettségi vizsga írásbeli feladatsora két, jól elkülönülő részből áll.
Az első rész 15 darab rövid feladatból áll, amely az összes pontszám 40%-át (40 pont) adja. Az
alapfogalmakat, definíciókat, egyszerű összefüggéseket hivatott számon kérni. A feladatok
egyenként 2 vagy 3 pontot érnek.
A feladatsor első részét a megadott témakörökből az alábbi táblázatban meghatározott
mennyiségben kell összeállítani:
Témakörök
Feladatok darabszáma
Statika

2-4

Építési ismeretek és műszaki ábrázolás
gyakorlat

3-5

Építésszervezési alapismeretek és építési
gyakorlat

1-2

Kitűzési ismeretek és kitűzési gyakorlat

1-2

Építőanyagok gyakorlat és építőanyagok

1-3
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Ábrázoló geometria és CAD
alapismeretek gyakorlat

1-3

Munka- és környezetvédelem

1-2

A második rész 4 darab összetett feladatból áll, amely az összes pontszám 60%-át (60 pont) adja.
A feladatokon belül számolást és rajzolást, szerkesztést igénylő feladatok is megjelennek. A
feladatok egyenként 15-15 pontot érnek.
A feladatsor második részét a megadott témakörökből az alábbi táblázatban meghatározott
mennyiségben kell összeállítani:
Témakörök

Feladatok darabszáma

Statika

1

Építési ismeretek és műszaki ábrázolás
gyakorlat

1

Építőanyagok gyakorlat és építőanyagok

1

Ábrázoló geometria

1

Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagának bemutatását igényli a vizsgázóktól:
- építési ismeretek,
- építési gyakorlat,
- építőanyagok,
- építőanyagok gyakorlat.
A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a tételbe
épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. Egyes tételeknél a szóbeli tételek kifejtésébe,
azok címének megfelelően, a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat, a tételhez
kapcsolódó rajzi vázlatokat kell készítenie.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 5-25%-át évente cserélni kell.
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A tétel jellemzői: A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét
tartalmi szempontokat is felsorolnak. A szóbeli tételsor összeállításánál törekedni kell a
változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásokra.
A szóbeli vizsga alapvetően az építési ismeretek, az építési gyakorlat, az építőanyagok és az
építőanyagok gyakorlat fogalmaira, az ezekhez kapcsolódó jelenségekre, összefüggésekre és
törvényekre épülő műszaki szemlélet elsajátításának bemutatását igényli a vizsgázóktól. A
szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, az alaptörvényeket
szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával az építéssel összefüggő ismereteit
megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni és a folyamatokat összehasonlítani.
Minden szóbeli tétel két feladatból („A” és „B”) áll. Az „A” feladat az építési ismeretek és az
építési gyakorlat, a „B” feladat az építőanyagok és az építőanyagok gyakorlat témaköreiből van
összeállítva. Minden feladat egy témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott
részeinek részletesebb kifejtését igényli. A témakörtől függően mindkét feladat tartalmazhat
egyszerű rajzos feladatokat.
A számonkérés az alábbi témakörökből történik:
„A” feladat
Építési ismeretek és építési gyakorlat:
- rajzi alapismeretek,
- építészeti alapfogalmak,
- talajok, földmunkák,
- alapozások, alépítményi szigetelések,
- függőleges teherhordó szerkezetek,
- vízszintes teherhordó szerkezetek,
- íves és ferde teherhordó szerkezetek,
- hő- és hangszigetelések.
„B” feladat
Építőanyagok és építőanyagok gyakorlat:
- építési anyagok tulajdonságai,
- természetes építőanyagok,
- mesterséges építőanyagok,
- gyártástechnológiák,
- alapanyagok és vizsgálataik,
- késztermékek és vizsgálataik.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán értékelni kell a fogalmak szabatos definiálását, az összefüggések magyarázatát,
és alkalmazását.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák szerint történik:
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Szempontok, kompetenciák
Tartalom
Felépítés
Előadásmód
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

Összesen

15 pont
5 pont
5 pont
25 pont

15 pont
5 pont
5 pont
25 pont

30 pont
10 pont
10 pont
50 pont”

27. Az R. Melléklet KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A könnyűipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XVII. Könnyűipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 542 01
Bőrfeldolgozóipari technikus,
54 542 02
Ruhaipari technikus,
54 542 03
Textilipari technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv megértése és használata
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
1.1. A szakmai fogalmak
alkalmazása.
helyes használata
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.
A könnyűipari termék előállítása során folytatott
1.2. A szakmai fogalmakkal
kommunikáció tartalma logikus, következetes,
az ismeretanyag bemutatása,
előadásmódja a szakmai kifejezések helyes
értelmezése
alkalmazásával.
1.3. Idegen nyelvű szakmai
Idegen nyelvű szakmai alapfogalmak, kifejezések
szöveg megértése
ismerete.
Termék- és gyártástechnológiai ábrázolási módok
1.4. Műszaki rajz olvasása,
ismerete, megfelelő helyen és módon történő
értelmezése
alkalmazása a méretarányosság szabályainak
betartásával.
Kezelési útmutató értelmezése. Munkavédelmi,
1.5. Jelképek, ábrák
munkabiztonsági jelképrendszer ismerete. Gépelemek
értelmezése
jelképi felismerése.
2. Információforrások kezelése
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TÉMÁK
2.1. Termékre vonatkozó
információk
2.2. Méretmegadás szabályai

2.3. Kommunikációs formák

2.4. Mérőműszerek
használata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Alapanyagra, kellékre, stílusirányzatra, színre,
technológiára vonatkozó trendinformációk gyűjtése,
alkalmazása.
Nemzetközi méretalkalmazások, mérettáblázatok
megkülönböztetése.
Testalkattípusok, testtartások jellemzőinek ismerete,
megfelelő alkalmazása.
IT alapismeretek, PC és a perifériák jellemzőinek
ismerete. Termeléstervezéshez és folyamatszervezésben
alkalmazható informatikai eszközök megfelelő ismerete.
Szövegszerkesztés.
Könnyűipari anyagok laboratóriumi vizsgálati
módszereinek alkalmazásával a szálasanyagok, fonalak,
cérnák, szövetek és kelmék fajtáira, tulajdonságaira,
jellemzőire, felhasználási területeire vonatkozó adatok
rögzítése, értékelése.
3. Elemi számolási készség

TÉMÁK
3.1. Termelés előkészítés

3.2. Anyagösszetétel
meghatározása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Anyaghányad és munkanorma számítási módszerek
ismerete.
Végbeosztás értelmezése.
Termelési kapacitás és átbocsájtó képesség ismerete.
Szabászati tételek értelmezése.
Feldolgozási veszteségek ismerte. Anyagkihasználás
elemzése.
Anyagösszetétel százalékos meghatározása
laboratóriumi vizsgálati módszerekkel.

3.3. Termelési adatok
rögzítése

Gyártástechnológiai utasítások, adatok adatbázisba
rögzítése. Táblázatkezelés.

3.4. Statisztikai módszerek

Elemzések, gazdaságossági számítás a termelési
adatokból. Átlag, szórás, medián számítása.

4. Szervezőkészség, irányítási készség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
4.1. Munkahelyszervezés
Szervezést befolyásoló tényezők ismerete.
Ésszerű munkahely kialakítás és eszközelhelyezés.
Munkakörülmények szervezése.
Alap-, segédanyag és kellék raktározásának ismerete.
4.2. Anyagmozgatás
Üzemrészek és munkahelyek közötti anyagtovábbítás.
A könnyűiparban alkalmazott szállítóeszközök és
továbbítási módok ismerete.
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4.3. Kapcsolattartás

Hálózaton belüli információáramlás, visszacsatolás.
5. Rendszerező és áttekintő-képesség

TÉMÁK
5.1. Ellenőrzés,
adminisztráció
5.2. Anyagvizsgálatok

5.3. Folyamatszervezés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Megrendelés feldolgozása.
Készletek nyilvántartása.
Nyersanyagok és késztermékek raktári
nyilvántartásának követése.
Nyersanyagok felismerése, rendszerezése.
Vizsgálati eredmények és a feldolgozási feltételek
összefüggéseinek ismerete.
Mintagyűjtemény készítése.
Áttekinthető és optimális főfolyamatok ismerete.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Termeléstervezés

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Termelés előkészítés
1.1.1. Új termék termelési folyamatának Ismerje
meghatározása.
- a gyártási főfolyamat, a segédfolyamat, a
mellékfolyamat rendeltetését,
- a gyártási típusokat,
- a mintagyártás, egyedi gyártás,
sorozatgyártás, tömeggyártás, gyártási
rendszerek fogalmát, jellemzőit,
alkalmazási feltételeit, előnyeit, hátrányait.
1.1.2. Termelési feladatok
Lássa át
meghatározása
- a könnyűipari termelés belső szerkezetét,
- a gyártástechnológia folyamatának térbeli
és időbeli kapcsolatát,
- a napi és hosszabb távú feladatok
tervezését.
1.1.3. Alapanyagok, gépek, eszközök
Ismerje
kiválasztása
- a termékgyártáshoz szükséges
alapanyagok, gépek kiválasztásának
szempontjait,
- összefüggéseit a termelési adottságokkal
összeegyeztetni.
1.1.4. Termelési adatok számítása
Legyen képes
- az anyaggazdálkodási, anyag elszámolási
feladatok elvégzésére, számolni
anyaghányadot,
- értelmezni a termelési kapacitást és
átbocsájtó képességet.
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1.2. Folyamatszervezés
1.2.1. Munkamódszerek,
munkakörülmények szervezése

1.2.2. Munkahely kialakítás és
eszközelhelyezés

1.2.3. Szállítóeszközök,
anyagtovábbítási módok

1.2.4. Informatikai eszközök

1.3. Kapcsolattartás
1.3.1. Termelési adatok
összegyűjtésének módszerei

1.3.2. Kapcsolattartás a
termelőegységekkel

1.3.3. Minőségbiztosítás

1.3.4 Információáramlás

1.4. Termeléstervezés
1.4.1. Kapacitástervezés

Ismerje
- a munkamódszer fogalmát, a
könnyűiparban alkalmazható
munkamódszereket,
- a munkakörülményeket befolyásoló
tényezőket és szervezési szempontokat.
Ismerje
- a gyártási folyamat térbeli elrendezését,
- a technológiai folyamatnak megfelelő
munkahelyek egymáshoz kapcsolódását,
- az elrendezés elveit.
Ismerje
- a munkahelyek és termelési egységek
közötti anyagtovábbítási módszereit,
- a szállítóeszközöket, fajtáit, alkalmazási
lehetőségeik.
Ismerje
- a termelésirányításban,
folyamatszervezésben alkalmazható
informatikai szoftverek fajtáit,
alkalmazhatóságát.
Tudja
- a termelési adatokat adatbázisba
rögzítetni,
Ismerje
- a statisztika készítés módszereit, formáit.
Ismerje
- a termelési adatok egyeztetési
lehetőségeit,
- az információk rendszerzési
szempontjait, célirányos továbbításának
formáit,
- a termelési folyamat ellenőrzésének
lehetőségeit.
Ismerje
- a minőségellenőrzési módszereket,
kapcsolattartási formákat,
- az ellenőrzési utasítást.
Legyen képes
- az informatikai eszközök célirányos és
hatékony használatára,
- az információk rendszerezésére.
Ismerje
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1.4.2. Mérőeszközök

1.4.3. CAD-CAM technológia.

1.5. Termékfejlesztés és szerkesztés
1.5.1. Terméktervezés

1.5.2. Számítógépes tervezőrendszerek

1.5.3. Műszaki leírás készítése

- a termelési mennyiségek, kapacitások
tervezését,
- a létszám meghatározását,
- a gépi munka részarányát,
- a leterhelés vizsgálatát,
- a határidők tervezését.
Ismerje a termeléstervezéshez és
minőségellenőrzéshez használt
mérőeszközöket.
Tudja csoportosítani az eszközöket az
alkalmazási feltételekhez és módokhoz.
Ismerje
- a termeléstervezéshez használt speciális
szoftvereket,
- a számítógépes integrált terméktervező
programok és az automatikus gyártás
lehetőségeit.
Ismerje
- a CAD funkciók alkalmazását: tervezés,
anyag tulajdonságbeállítás, modellezés, 3
dimenziós megjelenítés, szériázás,
felfektetési rajz készítés,
- a CAM funkciókat: anyag, kellék
megadása, termék leírás, dokumentáció,
termékkatalógus készítése.
Tudja
- a trendismeretek alapján korszerű, új
termék tervezési lépéseit a
gyártáselőkészítési folyamatban,
- az adott kollekcióból kiválasztott termék
gyártására alkalmas ábrázolását, alapanyag
kiválasztással.
Ismerje
- egy termék tervezését CAD technológia
rendszer használatával,
- magyarországi fejlesztésekkel foglalkozó
cégek megismerésére tanulmányi
kirándulás keretében,
- a nemzetközi innovációk nyomon
követésére a szakirodalom feldolgozásával,
szakmai előadásokon, szakmai cégeknél
tanulmányi látogatásokon való részvétellel.
Legyen képes a választott termék műszaki
dokumentációjának adott technológia
alapján való elkészítésére.
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1.6. Ellenőrzés, adminisztráció
1.6.1. Anyaggazdálkodás

1.6.2. Készletnyilvántartás

1.6.3. Minőségellenőrzés

1.6.4. Információs hálózatok

1.7. Üzembiztonság
1.7.1. Berendezések, gépek
üzembiztonsága

1.7.2. Biztonságos munkavégzés

Legyen képes
- az adott termékre felfektetési rajzot
készíteni, anyagveszteségeket
meghatározni,
- anyagnormát számítani alapanyagra,
kellékre.
Legyen képes
- a különböző termékfajtákra vonatkozóan
megrendelések feldolgozására,
- alap-, segéd- és kellékanyagok
nyilvántartására, utalványozási feladatok
elvégzésére,
- szállítólevél készítésére.
Tudjon
- minőséget biztosító előírásokat
értelmezni,
- ellenőrzési utasítástértelmezni,
- raktári nyilvántartások ellenőrzését
dokumentálni.
Ismerje
- az információs csatornák használatát,
- a hálózaton belüli információáramlást,
- a változó piac alapján korrekciók
végrehajtási módjainak alkalmazását.
Ismerje
- a könnyűipari gépek beállítási
lehetőségeinek elvégzését,
- a konfekcionálásból eredő hibák javítási
lehetőségeit katalógus, vagy gépkönyv
alapján,
- a berendezések, gépek műszaki
katalógusainak értelmezését,
- géphasználati feliratokat.
Ismerje
- a munkavégzés feltételeinek, a
biztonságos munkavégzés módszereinek
kidolgozását,
- az ellenőrzési szempontsor létrehozását
szabadon választott könnyűipari termékre.

1.8. Számítógép hálózatok
1.8.1. Számítógépes hálózatok felépítése Legyen képes ismertetni az IT
alapismereteket, hálózati eszközöket,
szoftverek alkalmazását, a biztonságos
hálózati kommunikálációt.

1235

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

1.8.2. Könnyűipari számítógépes
alkalmazások

Ismerje a könnyűipari gépek számítógépes
hálózatba való beillesztését.

2. Gyártásszervezés
TÉMAKÖRÖK
2.1. Raktározás
2.1.1. Készletgazdálkodás

2.1.2. Raktárhelyiség kialakítása

2.1.3. Anyagok átvétele, bevizsgálása

2.1.4. Tárolási módok

2.2. Folyamatszervezés
2.2.1. Munkahely kialakítás

2.2.2. Műveleti sorrend meghatározás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje
- a készletgazdálkodás fogalomkörét,
szerepét,
- a készletek nagyság és összetétel
kialakításának szempontjait,
- a készletnyilvántartási rendszereket, a
készletnyilvántartás szerepét,
- a készletezési döntéseket megalapozó
számítási módszereket: átlagkészlet,
forgási sebesség, készletvonzat,
- az alapanyagok és kellékek
nyilvántartásának dokumentumai,
- a raktárkészlet összetevőit,
- a szabászati tételek kialakítását,
számításait.
Ismerje
- az anyagraktározás technológiai
követelményeit,
- a raktár alapterületének a
meghatározását.
Ismerje
- a tételes, mennyiségi és minőségi átvétel
fogalmát,
- a bevizsgálás célját, reklamációk
érvényesítését,
- a minőségi előírásokat,
- a bevizsgálási jegyzőkönyv tartalmát.
Ismerje
- a tárolóeszközöket, berendezéseket,
- a tárolási módok fajtáit, jellemzőit,
- a helytelen tárolásból adódó károk
megelőzését.
Ismerje
- a könnyűipari munkahely eszközeinek,
kezelőszerveinek optimális elhelyezését,
- a mozgászónákat és mozgásformákat,
logisztikai alapfogalmakat.
Ismerje
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2.2.3. Kapacitás-számítás
2.2.4. Minőségbiztosítás

2.2.5. Befejező műveletek

- a termékelőállítás műveleteinek
csoportosítását,
- a munkamódszereket, a
munkakörülmények szervezését,
- az adott technológiához áttekinthető,
optimális műveleti sorrend kialakításának
szempontjait.
Ismerje a gépkapacitás, munkanorma
számítás, létszám meghatározását.
Ismerje
- az ellenőrzési utasítás szerepét, mérési
pontok fontosságát, mérőeszközök
kiválasztásának jelentőségét,
- az osztályba sorolás
szempontrendszerét,
- a termékminta fogalmát,
- a technológiai fegyelem ellenőrzését.
Legyen képes a termékcsomagolás és
szállítás műveleti sorrendjének
meghatározására.

3. Könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
TÉMAKÖRÖK
3.1. Könnyűipari anyagok
tulajdonságai
3.1.1. Könnyűipari nyersanyagok

3.1.2. Fonalak, cérnák

3.1.3. Szövetek, kelmék, bőrök

3.1.4. Nem szőtt textíliák

3.1.5. Laboratóriumi vizsgálati

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja
- az alapfogalmakat,
- a nyersanyagok csoportosítását,
- a szálasanyagok megjelenési formáit,
általános jellemzőit, fizikai és kémia
tulajdonságait, felhasználási területeit.
Tudja
- az alapfogalmakat,
- a fonalak, cérnák fajtáit, jellemzőit és
felhasználási lehetőségeit.
Tudja
- az alapfogalmakat,
- a szövetek, kelmék, bőrök fajtáit,
tulajdonságait, felhasználási területeit.
Tudja
- az alapfogalmakat,
- a nem szőtt textíliák fajtáit,
tulajdonságait, alkalmazási területeit.
Ismerje
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módszerek

3.2. Kezelési útmutató készítése
3.2.1. Nyersanyag-összetétel és
feldolgozási módok
3.2.2. Kezelési útmutató
jelképrendszere

3.3. Fonal, cérna előállítási módok
3.3.1. Szálasanyagok csoportosítása

3.3.2. Természetes eredetű
szálasanyagok

3.3.3. Mesterséges szálasanyagok

3.3.4. Szálasanyagok fejlesztési
irányzatai

3.3.5. Fonás alapismeretei

- az anyagösszetétel-vizsgálat
lehetőségeit,
- a finomság, sűrűség, nedvességfelvétel,
mechanikai tulajdonságok mérési
módszereit.
Tudja a vizsgálati eredményeket
dokumentálni.
Ismerje
- a szálasanyagok minőségi és mennyiségi
meghatározásának módszereit:
mikroszkópi vizsgálat, égetési próbát.
Tudja
- a jelképek csoportosítását, értelmezését,
- kezelési útmutató készítését a
könnyűiparban felhasznált alapanyagok
fizikai és kémia jellemzőinek
ismeretében.
Legyen képes
- a különböző természetes és mesterséges
szálasanyagokat csoportba sorolni és
gyűjteni.
Legyen képes
- a szerves növényi és állati eredetű,
valamint szervetlen szálasanyagokból
mintagyűjteményt készíteni,
- a mintagyűjteményben megnevezésük
mellett tulajdonságaikat és felhasználási
lehetőségeiket felsorolni.
Legyen képes a szerves természetes alapú
és szintetikus, valamint szervetlen
szálasanyagok fajtáinak csoportosítására
konkrét termékminták gyűjtésével, az
előállítási módok, tulajdonságok,
alkalmazási területek ismertetésével.
Legyen képes
- az intelligens és funkcionális
szálasanyagokról fotó-,
mozgóképgyűjtemény készítésére.
- a könnyűipari alapanyagok
fejlesztéseiről, innovációs technológiákról
esszé/kiselőadás/portfólió/beszámoló
készítésére.
Ismerje
- az alapfogalmakat,
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3.3.6. Cérna előállítási és kikészítési
módok
3.3.7. Díszítő és varrócérnák
jellemzése

3.4. Anyagvizsgálatok
3.4.1. Vizsgálati módszerek

3.4.2. Nyersanyag-összetétel
meghatározása

3.4.3. Szövetvizsgálatok

3.4.4. Kötött-hurkolt kelmék
vizsgálatai

3.4.5. Ruhaipari feldolgozás
vizsgálatai

- a fonás elvét, alap- és segédműveleteit.
Ismerje
- a cérnák szerkezetét, finomságát,
finomsági jelöléseket, alkalmazási
területeit.
Ismerje
- a főbb fonal és cérnatípusok jellemzőit,
tulajdonságait,
- a kártolt-, nyújtott-, fésűs-fonalakat,
- az egyszeres, többszörös, és körülfont
cérnákat, díszítőfonalakat és cérnákat.
Ismerje
- a laboratóriumi mérésekkel kapcsolatos
általános előírásokat, a vizsgálati
eredmények rögzítését, elemzését,
- az alapanyag tulajdonságainak hatását a
feldolgozhatóságra,
- a laboratóriumi eszközöket,
berendezéseket és azok biztonságos
használatát,
- a vizsgálati szabványokat.
Legyen képes mintagyűjtemény alapján
fonalak, cérnák, szövetek, kelmék
nyersanyag-összetételének százalékos
meghatározására mikroszkóppal, égetési
próbával.
Legyen képes
- mintagyűjtemény alapján
szövetszerkezet meghatározására, alap- és
levezett kötések ábrázolására,
jellemzőinek dokumentálására,
- a szövetsérülések, színtartóság,
méretállandóság vizsgálati módszerek
alkalmazására.
Legyen képes
- a vetülék és láncrendszerű kelmék
meghatározására, ábrázolására
dokumentálására,
- vizsgálati jegyzőkönyv készítésére.
Ismerje
- a varrat és varrástípusok minőségi
követelményeinek csoportosítását,
dokumentálását, vizsgálati jegyzőkönyv
készítését,
- a varrócérnák és szövetek, kelmék
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esztétikai tulajdonságainak vizsgálatát,
összefüggések elemzését, a minőségi
követelmények kiemelésével.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

Középszint

Írásbeli vizsga
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető
intézmény biztosítja

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép
NINCS

Szóbeli vizsga
NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
120 perc

15 perc

Feladatlap
Könnyűipari anyagok
Termeléstervezés,
tulajdonságai,
gyártásszervezés
anyagvizsgálatok
(Tesztjellegű feladatok)
(Rövid választ igénylő
feladatok)
50 pont
50 pont
100
Írásbeli vizsga
Általános szabályok

Szóbeli vizsga

pont

Egy ”A” és „B” feladatot
tartalmazó tétel kifejtése

50 pont
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Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökről történik átfogó számadás:
Termeléstervezés:
— termelési feladatok meghatározása,
— termelési adatok számítása,
— minőségbiztosítás,
— kapacitástervezés,
— mérőeszközök,
— műszaki leírás készítése,
— anyaggazdálkodás.
Gyártásszervezés:
— raktározás,
— kapacitás,
— műveleti sorrend meghatározása,
— minőségbiztosítás,
— üzembiztonság.
Könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok:
— könnyűipari nyersanyagok, fonalak, cérnák, szövetek, kelmék, bőrök, nem szőtt
textíliák tulajdonságai,
— kezelési útmutató jelképrendszere, kezelési útmutató értelmezése, készítése,
— anyagvizsgálati módszerek,
— szálasanyagok fejlesztési irányzatai.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon:
Tesztjellegű feladatok (50%): gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban.
Rövid választ igénylő feladatok (50%): könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
témaköreiből kerülnek összeállításra.
Az írásbeli tesztfeladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- ismertetés, egyszerű választás („Húzza alá!”),
- többszörös választás,
- illesztés (párosítás, csoportosítás),
- ok-okozati összefüggés keresése,
- sorrend meghatározása,
- lényeg kiemelés,
- felsorolás,
- fogalommeghatározás,
- igaz-hamis állítások megjelölése,
- ábraértelmezés.
Rövid választ igénylő feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- feleletalkotó feladatok:
- rövid válasz (meghatározás),
- ábrafelismerés, ábraelemzés,
- több jellemző felsorolása/megnevezése,
- adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés),
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- fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése
állításokhoz,
- folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
- ok-okozati összefüggések felismerése,
- tényadatok rendezése megadott szempontok szerint.
- szövegértelmezés,
- összehasonlítás.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga az alábbi témakörök bemutatását igényli a vizsgázóktól:
- gyártásszervezés,
- könnyűipari áruismeret.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll, mely két feladatból („A” és
„B”) tevődik össze.
A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. A szóbeli
tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor két feladatból áll:
- "A" feladat: gyártásszervezés,
- "B" feladat: könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli tételsor 20–25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, az
alkalmazó tudás bemutatását elősegítő, egyértelmű megfogalmazásokra.
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

Összesen

3 pont
5 pont

3 pont
5 pont

6 pont
10 pont
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alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, magyarázása
Összefüggések értelmezése
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

6 pont

6 pont

12 pont

3 pont

3 pont

6 pont

5 pont

5 pont

10 pont

3 pont
25 pont

3 pont
25 pont

6 pont
50 pont”

28. Az R. Melléklet FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A faipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei
a XVIII. Faipar ágazat alábbi szakképesítésének szakmai tartalmát veszi alapul:
- 54 543 01 Faipari technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak helyes
használata
1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
Az előadás tartalma logikusan felépített, következetes.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
A kérdező tanár által feltett kérdések megértése,
válaszadás.

2. Szakmaspecifikus ábrázolási ismeretek
TÉMÁK
3.1. Faipari szakrajz
alapfogalmainak alkalmazása
3.2. Szerkezeti kötések
bemutatása
3.3. Fakötések, egyszerű bútorok
szerkezeteinek ismerete

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A megfelelő rajzi eszközök alkalmazása, ábrázolási
módok, rajzfajták ismerete.
Fakötések ábrázolása, szerkesztése, anyagjelölések,
méretezések, vonalfajták ismerete.
Egyszerű faipari termékek szerkezete és ábrázolása.
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3. Célirányos műszaki feladatmegoldó képesség
TÉMÁK
3.1. Elemi számolási készség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyszerű
számítások elvégzése.
Forgácsoló szerszámok jellemzői, nedvességtartalom
meghatározással kapcsolatos számítások.

3.2. Szakmai számítások
alkalmazása
3.3. Feladatmegoldó képesség

Szakmai feladatok értelmezése, helyes megoldása.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Faipari alapanyag ismeret
TÉMAKÖRÖK
1.1. A fa szerkezete és jellemzői

1.2. Tűlevelű és lombos fafajok
jellemzői

1.3. A fa hibái és betegségei

1.4. Fából készült fontosabb ipari
választékok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a fa szerkezetét (bél, évgyűrű, kambium,
háncs, kéreg, geszt-szíjács), ismerje fel ezeket a
különböző anatómiai metszeteken (bütü-, sugárés húrmetszeten).
Ismerje a tűlevelű fafajok makroszkopikus
jegyeit, ismerje a hazai iparban használatos
fenyőféléket és felhasználási lehetőségeit.
Tudja csoportosítani a lombos fákat
makroszkopikus jegyeik alapján, képes
ismertetni a legfontosabb hazai fafajok
jellemzőit, felhasználási területeit.
Ismerje a fatörzs alaki hibáit, a faanyag
szövetszerkezeti rendellenességeit, egyéb
károsodásait.
Ismerje a faanyag károsodását okozó tényezőket,
legyen ismerete a faanyag felhasználhatóságára
gyakorolt hatásairól.
Ismerje a rovarok, gombák által okozott
fahibákat, ismerje a lehetséges megelőzési és
védekezési módokat.
Ismerje a fűrészáru fogalmát, a fűrészipari
termékek fajtáit, jellemzőit, felhasználási
területeit.
Ismerje a fűrészáru minőségi osztályba sorolását,
tárolásának szabályait.
Tudja meghatározni a furnér fogalmát, ismerje a
furnérok fajtáit, jellemzőit, felhasználását
(színfurnér, műszaki furnér), tárolási előírásait.
2. Szárítás és gőzölés
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TÉMAKÖRÖK
2.1. A fa nedvességtartalma

2.2. Szárítás-gőzölés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a fa nedvességtartalmának előfordulási
formáit és megoszlását a fatesten belül.
Tudja értelmezni a zsugorodás-dagadás jelenségét.
Ismerje a jellemző nedvességtartami fokokat, a
nedvességtartalom mérésének különféle módjait.
Ismerje a különböző felhasználási területekre
(bútor- és épületasztalos-ipar) előírt faanyag
nedvességtartalmat.
Ismerje a természetes szárítást befolyásoló
tényezőket, tudja felsorolni a természetes szárítás
előnyeit, hátrányait. Ismerje a mesterséges szárítás
jellemzőit, a szárítás szakaszait. Legyen ismerete a
mesterséges szárítási eljárásokról, az alkalmazott
berendezésekről.
Tudja felsorolni a szárítási hibákat.
Legyen képes elvégezni a nedvességtartalom
meghatározásával kapcsolatos számításokat.
Ismerje a gőzölés célját, jelentőségét, a gőzölési
eljárásokat, és gőzölő berendezéseket.
3. Bútoripari szakrajz

TÉMAKÖRÖK
3.1. Rajzeszközök és kezelésük,
síkmértani szerkesztések

3.2. Ábrázolási módok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a rajzi szabványokat, képes legyen síkmértani
szerkesztéseket elvégezni (párhuzamos, merőleges
egyenesek, szögek, lekerekítések, ellipszis).
Tudja értelmezni a képsíkrendszer, vetületek képzése,
nézetrend fogalmait.
Tudja egyszerű mértani testek vetületeit elkészíteni
(síklapú testek, forgástestek vetületei).
Képes legyen egyszerű mértani testek axonometrikus
ábrázolására, axonometrikus ábráknak vetületi
képekkel való egyeztetésére, csonkított és összetett
testek vetületi és axonometrikus ábrázolására.
Ismerje a metszetek csoportosítását (teljes metszet,
félmetszet-félnézet, kitörés, részmetszet).
Képes legyen metszeti ábrázolásokra, anyagjelölések
alkalmazására (függőleges-, vízszintes-,
homlokmetszet).
Ismerje a csomóponti vagy részletrajz fogalmát,
szerepét.
Tudjon darabjegyzéket készíteni, ismerje a műhelyrajz
jelentőségét.

1245

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3.3. Fakötések, alapszerkezetek

Legyen képes az alábbiakban felsorolt fakötések rajzi
ábrázolására:
- hosszabbító toldások szabadkézi vázlatrajza és
vetületi ábrázolása (egyenes és ferde élillesztéssel,
rálapolással, csapozásokkal, gépi toldással),
- szélesbítő toldások szabadkézi vázlatrajza és
vetületi ábrázolása (egyenes és ferde élillesztéssel,
rálapolással, saját csappal, idegen csappal, gépi
toldással),
- lapmerevítő segédszerkezetek és éllezárások
szabadkézi vázlatrajza és vetületi ábrázolása (lapés élheveder, fejelőléc, élfurnér, élléc, T-léc),
- vastagító toldások ábrázolása
keretkötések szabadkézi vázlatrajza és vetületi
ábrázolása (sarokkötések, „T” kötések, „keresztkötések”),
- kávakötések szabadkézi vázlatrajza és vetületi
ábrázolása (sarokkötések, „T” kötések, „keresztkötések”),
- állványkötési megoldások,
- egyszerű faipari termékek szerkezete és
ábrázolása.

4. Faipari gépek és szerszámok
TÉMAKÖRÖK
4.1.

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a faipari alapgépek felépítését, szerszámait,
biztonságtechnikai előírásait.
Ismerje a kézi kisgépek fajtáit, alkalmazási
lehetőségeit.
5. Bútorgyártás ismeret

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. A mechanikai megmunkálási
Ismerje a mechanikai megmunkálási műveletek
eljárások rendszere
elvégzésének általános követelményeit és menetét:
(megmunkálandó anyag, szerszám, - természetes fából készülő alkatrészek szabása,
gép, megmunkálási mód).
- lap- és lemez alapanyagból készülő alkatrészek
szabása,
- természetes fából készülő alkatrészek készméreti
és formai megmunkálása,
- lapalkatrészek készméreti és alak-, formai
megmunkálása.
Ismerje a természetes fából készülő elemek szerkezeti
megmunkálását.
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Ismerje lap- és lemez alapanyagból készülő termék
alkatrészek összeépítési lehetőségeit.
Ismerje az alkatrészek megmunkálását a szerelvények
beépítéséhez.
Ismerje a ragasztóanyagok fogalmát, általános
jellemzőit, tulajdonságait.
Ismerje a fa ragasztásának módszereit.
Ismerje a ragasztással kapcsolatos alapfogalmakat,
folyamatokat.

5.2. Ragasztás

6. Bútoripari gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

6.1. Kézi szerszámok, gépek
használata.

6.2. Szerkezeti kötések,
alapszerkezetek készítése

Legyen jártas a kézi szerszámok műhelyszintű
használatában:
- kézi szerszámok (fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók)
fajtái és alkalmazásuk.
Ismerje és tudja kezelni a kézi kisgépeket.
Ismerje a faipari kézi gépek biztonságtechnikai
előírásait, szabályait.
Tudja elvégezni az alábbi műveleteket:
- darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és
térgörbék vágása, szelvény méretre alakítása, kézi
szerszámokkal, faipari kisgépekkel,
- fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre
munkálás kézi szerszámokkal, faipari kisgépekkel,
- csiszolási műveletek végzése, kézzel és
kisgépekkel.
Ismerje a faipari alapgépeket, szerszámait,
működtetését, a gépteremben betartandó általános
biztonságtechnikai szabályokat.
Ismerje a faipari megmunkáló gépek
biztonságtechnikai előírásait.
Ismerje a por- és forgácselszívók működését.
Tudjon keretkötéseket, kávakötéseket, szélesbítő
toldásokat készíteni kézi szerszámokkal és
kisgépekkel.
Tudjon egyszerű faipari alapszerkezeteket
készíteni kézi szerszámokkal és kisgépekkel.
Képes legyen ülőzsámoly, konyhai ülőke készítésére
tömörfából kézi szerszámokkal és kisgépekkel.

7. Biztonságos munkavégzés alapjai
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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7.1. Munka- és tűzvédelem

7.2. A környezet- és
természetvédelem fogalma,
jelentősége

Ismerje a munkavédelem célját, feladatait, területeit,
fontosabb jogszabályait.
Ismerje a szakmára, munkahelyre érvényes
munkavédelmi előírásokat.
Tudja a biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi
feltételeit.
Ismerje a baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó
intézkedéseket, az elsősegélynyújtás szabályait.
Ismerje a tűz megelőzésére vonatkozó intézkedéseket
és a tűzoltás szabályait, a tűzoltó készülékek kezelését.
Ismerje az elsősegélynyújtás szabályait.
Ismerje az érintésvédelem fogalmát, lehetőségeit.
Legyenek alapvető ismeretei a környezetvédelem és az
alkalmazott technológia összefüggéseiről a víz, a
levegő, a talaj, a környezet tisztaságának védelme
érdekében.
Ismerje a fa- és bútoriparban keletkező hulladékok
(feldolgozás, tárolás, ártalmatlanítás) kezelésének
lehetőségeit.

8. Biztonságos munkavégzés gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
8.1. Kézi szerszámok, eszközök
biztonságos használata

8.2. Faipari gépek biztonságos
üzemeltetése, karbantartása

8.3. Munkavégzéssel kapcsolatos
biztonsági szabályok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a padszerszámok-, közös szerszámok
biztonságos használatának szabályait, a műhelyrendet,
a szerszámok tárolására vonatkozó biztonsági
szabályokat, a szerszámok tárolására vonatkozó
biztonsági szabályokat munka közben.
Ismerje a kéziszerszámok kezelésének, a fűrészeknek,
gyaluknak, vésőknek, fúróknak, kalapácsoknak és
egyéb szerszámoknak a biztonságos használatát.
Ismerje a szabályokat és képes legyen betartani azokat
az alábbi témakörökben:
- faipari gépek rendeltetése, biztonságos beállítása,
védőberendezések, védőeszközök használata,
- gépi szerszámok kezelése, tárolása,
- gépi munkavégzés szabályai.
Ismerje a szabályokat és képes legyen betartani azokat
az alábbi témakörökben:
- a munkahely rendje, anyagok rakatolása
megmunkálás közben,
- magatartási szabályok a műhelyben, testtartás
megmunkálás közben,
- környezeti és technológiai szabályok
munkavégzés közben,
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- veszélyes anyagok kezelése, tárolása,
- elsősegélynyújtás,
- tűzoltó berendezések és eszközök használata,
- tűzkárbejelentés,
- érintésvédelmi szabályok, előírások a műhelyben,
faipari por-forgács elszívása, faipari hulladék kezelése.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép; körző; rajztábla;
vonalzók: léptékvonalzó,
derékszögű vonalzópár,
fejesvonalzó; ceruzák, íróeszköz;
„Faipari szakmai táblázatok és
képletgyűjtemény” (Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet)
A4-es és (vagy) A3-as műszaki
rajzlap

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga
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180 perc

15 perc

I. feladatlap

II. feladatlap

120 perc

60 perc

fakötések
rajzának önálló
elkészítése

a faanyag
nedvességtartalmával,
a forgácsoláselmélet
alapjaival kapcsolatos
feladatok, faipari
alapgépek,
faanyagismeret
tesztkérdések

60 pont

40 pont
100 pont

Egy tétel
„A” és „B” feladatának kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja, hogy lehetőleg teljes és ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó tudásáról a
képességek és ismeretek tekintetében egyaránt, különös tekintettel a faipari szakrajz alapjainak
ismeretére. Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania. A
vizsgázó az I. Feladatlapon és a II. Feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint
oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az I. feladatlap fakötéscsoportokból, illetve egyszerű bútorok (jellegrajzon kijelölt) csomóponti
rajzaiból tartalmazhat feladatokat (maximum 4 feladat).
A II. feladatlap a faanyag nedvességtartalom számításával kapcsolatos 1 feladatot, 1
forgácsoláselméleti ábrát, valamint faipari alapgépek és anyagismeret témakörökből maximum
15 tesztkérdést tartalmaz.
Témakörök:
- faipari alapanyag ismeret,
- szárítás, gőzölés,
- bútoripari szakrajz,
- fakötések, alapszerkezetek ábrázolása,
- bútorgyártástan,
- faipari gépek és szerszámok.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
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Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga célja, hogy a vizsgázó az egyes tételekben szereplő témakörök alatt megadott
kérdések kifejtése során hogyan képes tudását, gondolatait, véleményét szóban előadni, a
szakkifejezéseket használni.
A vizsgázó a szóbeli vizsgán kihúzott tételének gyakorlati példákat és tapasztalatokat is magába
foglaló kidolgozásával, kifejtésével ad számot a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásáról.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, amelyből évente cserélni kell a tételek 20-25 %-át.
A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és a részletes vizsgakövetelmények
alapján kell meghatározni.
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből, áll.
Témakörök:
- „A” feladat:
- Faipari alapanyag ismeret:
- a fa szerkezete és felépítése,
- tűlevelű fafajok jellemzői,
- lombos fafajok jellemzői,
- a fa hibái és betegségei,
- fűrészipari termékek fajtái, jellemzői, felhasználása,
- szárítás-gőzölés,
- a fa nedvességtartalma.
- Bútorgyártás ismeret:
- a mechanikai megmunkálási eljárások rendszere (megmunkálandó anyag, szerszám,
gép, megmunkálási mód),
- ragasztás, faipari ragasztóanyagok,
- faipari alapgépek és szerszámok fajtái, felépítése, biztonságtechnikai előírásai.
- „B” feladat:
- Bútoripari gyakorlat:
- kézi szerszámok, gépek használata,
- szerkezeti kötések, alapszerkezetek készítése,
- egyszerű szekrények, asztalok készítése.
- Biztonságos munkavégzés alapjai:
- munka- és tűzvédelem,
- környezetvédelmi és technológiai szabályok,
- faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája.
- Biztonságos munkavégzés gyakorlata:
- kézi szerszámok, eszközök biztonságos használata,
- faipari alapgépek biztonságtechnikája,
- munkabiztonság.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos megfogalmazását, a megszerzett ismeretek felhasználását,
alkalmazását is értékelik.
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Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
A feladat megértése, a lényeg kiemelése
5 pont
5 pont
10 pont
Alapfogalmak ismerete és alkalmazása
5 pont
5 pont
10 pont
Tények, jelenségek, folyamatok
5 pont
5 pont
10 pont
ismerete és alkalmazása
Megfelelően felépített, világos, szabatos
5 pont
5 pont
10 pont
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
5 pont
5 pont
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont
25 pont
50 pont”

29. Az R. Melléklet NYOMDAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A nyomdaipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XIX. Nyomdaipar ágazat szakképesítésének szakmai tartalmát veszi
alapul:
- 54 213 04 Nyomdaipari gépmester.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. A szakmai fogalmak helyes
Legyen képes a szakmai fogalmak megfelelő
használata
módon történő alkalmazására.
1.2. A szakmai fogalmakkal az
Ismerje a munkájával kapcsolatos szakmai
ismeretanyag bemutatása,
kifejezéseket.
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
Legyen képes a feltett kérdések megértésére és
nyelven
válaszadásra.

TÉMÁK
2.1. Elvonatkoztatás képessége

2. Rendszerező képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a tények és törvényszerűségek
felismerésére.
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Legyen képes lényeges szakmai információk
értelmezésére.

2.2. Lényegkiemelés

3. Logikus gondolkodás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
3.1. Konvertáló képesség

Legyen képes a meglévő tudás átalakításával új
ismeretek létrehozására.

3.2. Logikai képesség

Legyen képes a meglévő információk közötti
összefüggések felismerésére.

3.3. Kombinatív képesség

Legyen képes információi alapján a lehetőségek
számbavételére.

3.4. Induktív gondolkodás
képessége

Legyen képes az egyedi esetekről az általánosra
következtetés folyamatára, szabályok felismerésére.

3.5. Deduktív gondolkodás
képessége

Legyen képes az általánosból az egyes döntésekhez
való eljutás lehetőségére.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Munkahelyi egészség és biztonság
TÉMAKÖRÖK
1.1. Munkavédelmi alapismeretek

1.2. Munkahelyek kialakítása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a szervezett munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi
követelményeket, továbbá ezeknek a
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési,
intézményi előírások jelentőségét.
Ismerje a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat, a munkakörülmények
hatásait, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet káros tényezőit.
Ismerje a veszélyes és ártalmas termelési
tényezőket.
Ismerje a munkahely létesítés általános
követelményeit, a hatásos védelem módjait.
Legyen képes ismertetni az öltözőhelyiségek,
pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek
biztosítása szükségességét, megfelelőségét.
Ismerje a közlekedési útvonalak, menekülési utak,
helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők,
veszélyes területek, akadálymentes közlekedés,
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1.3. Munkavégzés személyi feltételei

1.4. Munkaeszközök biztonsága
1.5. Munkakörnyezeti hatások
1.6. Munkavédelmi jogi ismeretek

kialakításának fontosságát.
Ismerje a tűzoltó készülékek, tűzoltó technika,
beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések fajtáit.
Ismerje az anyagmozgatás módjait, biztonságát a
munkahelyeken.
Ismerje a szabályos munkavégzés személyi
feltételeit.
Ismerje az egyéni védőeszközök használatának
szabályait.
Legyen képes ismertetni a biztonságtechnika
alapelveit, a veszélyforrások típusait.
Ismerje a biztonságtechnika jellemzőit.
Ismerje a fizikai, a biológiai és a kémiai hatásokat a
dolgozókra, a főbb veszélyforrásokat és a
védekezés lehetőségeit.
Ismerje a munkavédelem fogalmát.
Ismerje a balesetek és a munkabalesetek fogalmát.

2. Munkajog, munkabiztonság, munkavédelem
TÉMAKÖRÖK
2.1. Munkajog
2.2. Környezetvédelem

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az egyéni védőeszközök, valamint a
munkavégzéshez szükséges egyéb védőanyagok
juttatásának szabályait.
Ismerje a környezetvédelem fogalmát, helyét,
jelentőségét.

3. Gyártáselőkészítés, minőségügy elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
3.1. Nyomdaipari alapismeretek

3.2. Minőségbiztosítás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a nyomdászat történetét, a nyomdaipar
kialakulását és fejlődését napjainkig.
Legyen képes a nyomdatermékeket csoportosítani.
Ismerje a tipográfia fogalmát, feladatait, a
tipográfia szabályait.
Ismerje a nyomdai eredetik fajtáit, jellemzőit.
Legyen képes a nyomtatáshoz szükséges anyagok
mennyiségének, súlyának és árának kiszámítására.
Tudja csoportosítani a nyomtatási eljárásokat.
Ismerje a szöveg- és képfeldolgozás, a
nyomóforma-készítés, a nyomtatás technológiai
folyamatait.
Ismerje a minőségbiztosítás fogalmát, jelentőségét.
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4. Anyagismeret elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Nyomathordozók

Ismerje a nyomdaipar nyersanyagainak,
csoportosítási szempontjait.
Ismerje a papírgyártás alap- és segédanyait, a
gyártás folyamatát.
Tudja a szabványos papírméreteket, legyen képes
a gyakori méretek felismerésére.
Ismerje a műanyagalapú nyomathordozók és a
fémfóliák gyártását, tulajdonságait, alkalmazási
területeit.
Tudja rendszerezni a nyomdafestékeket.
Ismerje a nyomda-festékek fogalmát, gyártását,
tulajdonságait, alkalmazási területeit.
Ismerje a festékadalékok, a lakkok, a hígítók, a
szárítók, az oldószerek fogalmát, gyártását,
tulajdonságait, alkalmazási területeit.
Ismerje a nedvesítő anyagok fajtáit, tulajdonságait,
alkalmazási területeit, használatát, gyártását.
Ismerje az ipari színskálákat pl. Pantone,
Focoltone, Toyo.
Tudja rendszerezni a nyomtatási eljárások
nyomóformáit.
Legyen képes ismertetni az ofszetlemezek fajtáit,
tulajdonságait, gyártását.
Ismerje a digitális nyomtatásnál használt
számítógépes állományokat.
Tudja rendszerezni a ragasztókat.
Ismerje a növényi és állati eredetű, valamint a
műanyag alapú ragasztók tulajdonságait, gyártását
és vizsgálati módszereit.
Ismerje a cérnák, fonalak és a vegyi szálak fajtáit,
jellemzőit, felhasználási területeit.

4.2. Nyomdafestékek

4.3. Nyomóformák

4.4. Segédanyagok

5. Színkezelés elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
5.1. Fénytan

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a fény fizikai jellemzőit.
Tudja csoportosítani a fényforrásokat.
Ismerje a nyomdaiparban használatos
fényforrások fajtáit, tulajdonságait. Ismerje a
fénytani alapfogalmakat.
Ismerje a lencsék, lencserendszerek képalkotási
módjait. Ismerje a rétegek fénytani viselkedését, a
denzitás fogalmát, a denzitás jellemző értékeit.
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5.2. Színtan, színkezelés

Ismerje az összeadó és kivonó színkeverés elvét.
Ismerje a színmérés elvét, a színrendszerek (CIE,
RGB, CMYK, LAB, HSB) egymásra épülését,
konvertálhatóságát. Ismerje a színmérő számok
jelentését.
Ismerje az eszközök színtani beállításainak
módját, eszközeit.
Ismerje a képeredetik fajtáit, a velük szemben
támasztott követelményeket.
Ismerje a szkennerek fajtáit, lehetőségeit.
Ismerje a képek digitalizálásának követelményeit.
Ismerje a képformátumokat, а képkonverziók
lehetőségeit. Ismerje a képfeldolgozó programok
fajtáit, lehetőségeit.
Ismerje a rácssűrűség és nyomathordozó
összefüggéseit.

5.3. Képfeldolgozás

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
180 perc
15 perc
100 pont
50 pont
A vizsgán használható segédeszközök
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép,
íróeszközök, vonalzó

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

íróeszközök

Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Anyag
Mikor?

Írásbeli vizsga
NINCS
NINCS
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Szóbeli vizsga
témakörök
jogszabály szerint
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Rövid választ
igénylő feladatok
20 pont

Írásbeli vizsga
180 perc
Feladatlap
Számítást igénylő
feladatok
20 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
Szöveges feladatok
60 pont

Egy „A” és „B”
feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladatlap az alábbi témakörökből tevődik össze:
– gyártáselőkészítés,
– anyagismeret,
– színkezelés,
– szakmai számítások.
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga a központilag összeállított feladatsor 180 perc alatt történő megoldásából áll.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az egyes témakörök arányai:
Gyártáselőkészítés, minőségügy elmélete és gyakorlata

25 %

Anyagismeret elmélete és gyakorlata

25 %

Színkezelés elmélete és gyakorlata

25 %

Szakmai számítások

25 %

Az írásbeli feladatok rövid választ igénylő feladatokból és számítási példákból, szöveges
feladatokból állnak.
A rövid választ igénylő feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: csoportosítás,
hibajavítás, hibakeresés, igaz/hamis állítások eldöntése, igaz/hamis állítások eldöntése
indoklással, kiegészítés, sorrend meghatározás, kiválasztás, kiválasztás indoklással, párosítás.
A számításos feladatok a gyártáselőkészítési témakörök példáin alapulnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás,
fogalommeghatározás, folyamatleírás.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
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A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. A szóbeli
tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök
és vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni és évente cserélni kell a tételek 20-25 %-át.
A témakörök beépítésének aránya, súlyozása:
„A” feladat
„B” feladat

Anyagismeret elmélete és gyakorlata,
Színkezelés elmélete és gyakorlata
Munkahelyi egészség és biztonság, Munkajog,
munkabiztonság, munkavédelem

70 %
30 %

A szóbeli vizsgarész értékelése
A fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az összefüggések
magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 35–15 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

Összesen

Feladat megértése, a lényeg kiemelése

7 pont

3 pont

10 pont

Alapfogalmak ismerete, meghatározása és alkalmazása

7 pont

4 pont

11 pont

Tények, jelenségek, folyamatok ismerete

12 pont

4 pont

16 pont

Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
Rendszerező képesség, világos, folyamatos
előadásmód
Logikus gondolkodás, összefüggések értelmezése

3 pont

2 pont

5 pont

3 pont

2 pont

5 pont

3 pont

-

3 pont

35 pont

15 pont

50 pont”

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

30. Az R. Melléklet KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
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A közlekedésépítő ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XX. Közlekedésépítő ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 582 02
Hídépítő és -fenntartó technikus,
54 582 05
Útépítő és -fenntartó technikus,
54 582 06
Vasútépítő és -fenntartó technikus.

TÉMÁK
1.1. Műszaki rajz készítése
1.2. Tervolvasás

A) KOMPETENCIÁK
1. Térlátás, pontosság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes alakhelyes, mérethelyes műszaki rajz,
vázlat készítésére.
Legyen képes többféle terv összeolvasására.

1.3. Méretszámítás

Legyen képes számítási eredmények grafikus
ábrázolásának értelmezésére.

TÉMÁK
2.1. Egyszerű számítási
feladatok
2.2. Becslés, következtetés
2.3. Mérési eredmények
feldolgozása

2. Elemi számolási készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes egyszerű méretezési, vizsgálati
feladatok végrehajtására.
Rendelkezzen a becslés, egyszerű következtetés
képességével.
Legyen képes értelmezni jegyzőkönyv mintákat.

3. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. A szakmai fogalmak helyes
Legyen képes a szakmai fogalmak megfelelő helyen
használata
és módon történő alkalmazására, a fogalmak
jelentésváltozatainak megkülönböztetésére.
3.2. A szakmai fogalmakkal az
Legyen képes a téma tartalmának logikus
ismeretanyag bemutatása,
felépítésére, a szakmai kifejezések helyes
értelmezése
alkalmazásával.
3.3. Kommunikáció szakmai
Legyen képes a téma pontos, szabatos, lényegre törő
nyelven
kifejtésére.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Műszaki rajz elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
1.1. Szabadkézi rajz

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a látás törvényszerűségeit.
Legyen képes arányos vázlatrajzok készítésére.
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Ismerje a járatos méretarányokat.
1.2. Műszaki rajz

Ismerje az alapszerkesztéseket.
Ismerje az építési tervdokumentáció, tervek,
mellékletek tartalmát.
Legyen képes egyszerű alaprajzokat,
metszeteket készíteni, terveket, mintavázlatokat
értelmezni.
Gyakorlottan használja a műszaki rajz
készítéséhez szükséges eszközöket.
Tudja a műszaki rajz készítésének szabályait.
Alkalmazza helyesen a méretarányokat.
2. Építőanyagok elmélete és gyakorlata

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Építőanyagok tulajdonságai

2.2. Anyagismeret

2.3. Mérési eredmények értelmezése

Ismerje az építőanyagok a fizikai tulajdonságait.
Ismerje a hidrotechnikai tulajdonságokat.
Tudja a szilárdsági tulajdonságokat.
Tudja értelmezni a hőtechnikai tulajdonságokat.
Tudja csoportosítani a természetes és mesterséges
építőanyagokat.
Tudja ismertetni a közlekedésépítésben alkalmazott
építőanyagok tulajdonságait, használhatóságukat.
Ismerje a hazai kőzeteket, azok kitermelését,
megmunkálását.
Legyen képes értelmezni a jegyzőkönyvmintákat.
Ismerje a mértékegységeket, azok átváltását.

3. Talajmechanika elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Talajok tulajdonságai

Legyen képes ismertetni a talajok alkotórészeit.
Ismerje a talajok tulajdonságait.
3.2. Talajok szerkezete és
Ismerje a talajok szerkezetét.
osztályozása
Tudja a konzisztencia-határokat.
Legyen képes osztályozni a talajokat.
Ismerje a talajok alakváltozását, azok
következményeit.
3.3. Mérési eredmények értelmezése Tudja értelmezni a talajok alkotórészeinek arányát és a
térfogatszázalékokat.
Legyen képes értelmezni a jegyzőkönyvmintákat.
Ismerje a mértékegységeket, azok átváltását.
4. Statika és szilárdságtan
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TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Statikai alapfogalmak: erők

Tudja az erő fogalmát és hatását, az erő jellemzőit,
ábrázolását, mértékegységét.
Ismerje a statika alaptételeit, a síkbeli erőrendszer
eredő erejét, az erőrendszer egyensúlyozását, az
egyensúly felbontásának következményeit.
4.2. Tartók: támaszerők, belső erők Legyen képes kéttámaszú tartók támaszerő
meghatározására, a statikailag határozott, hajlított
tartók belső erőinek és igénybevételeinek
meghatározására, kéttámaszú tartók belsőerőábráinak
szimmetrikus tartón, szimmetrikus terhelésből történő
meghatározására, alakhelyes belsőerőábrák
rajzolására.
Legyen képes meghatározni a legnagyobb nyomaték
helyét kéttámaszú tartón.
Legyen képes értelmezni az összefüggést a nyíróerő és
nyomatéki ábra között.
4.3. Szilárdságtani alapfogalmak
Tudja az igénybevétel, feszültség, szilárdság,
alakváltozás fogalmait.
Ismerje ezek összefüggéseit.
4.4. Központosan húzott
Értse a méretezés, rugalmas alakváltozás fogalmát.
szerkezetek
Tudja értelmezni a keletkező feszültséget.
4.5. Központosan nyomott
Értse a méretezés, keletkező feszültség fogalmát,
szerkezetek
ismerje fel a kihajlás veszélyét.
4.6. Hajlított tartók méretezése
Ismerje a hajlítás alapképletét, annak jelöléseit.
Tudja a homogén anyagú tartók méretezését hajlításra
(táblázatos módszerrel).
Tudja a számítási segédletet használni.
5. Közlekedésépítés elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
5.1. Hídépítési alapfogalmak

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes ismertetni a fogalommeghatározásokat.
Rendelkezzen az arányos szabadkézi ábrák
rajzolásának képességével.
5.2. Tervezés általános szempontjai Legyen képes meghatározni a forgalmi-, műszaki-,
gazdasági-, esztétikai követelményeket.
Ismerje a hidak erőtani számítására vonatkozó
érvényes előírásokat.
5.3. Ideiglenes hidak
Ismerje az alépítmények és falszerkezetek kialakítási
módjait.
5.4. Útépítési alapfogalmak
Legyen képes ismertetni a fogalommeghatározásokat,
az úthálózat szerkezeti és forgalomtechnikai elemeit,
az útpályaszerkezetek felépítését.
5.5. Vonalvezetés
Tudja jellemezni a vízszintes vonalvezetés elemeit,
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5.6. Földmunkák építése,
víztelenítés

5.7. Úttartozékok, közúti
műtárgyak
5.8. Vasútépítési alapfogalmak

5.9. Vasúti pálya vonalvezetése

5.10. Végleges hidak alépítményei
5.11. Acél- és öszvérhidak
5.12. Vasbeton hidak

5.13. Utak szerkezeti felépítése
5.14. Autópályák, autóutak
5.15. Városi utak
5.16. Vasúti felépítmény
5.17. Kitérők
5.18. Vágánykapcsolások

legyen képes az elemek összekapcsolására.
Legyen képes egyszerű számítási feladatok
elvégzésére.
Legyen képes ismertetni a magassági vonalvezetés
elemeit.
Ismerje a kitűzés, a munkatér előkészítés, a
töltésalapozások, a fejtés-szállítás-beépítés módszereit.
Legyen képes ismertetni az utak víztelenítését, a
felszíni és felszín alatti vizek elvezetésének
módszereit.
Ismerje a vezetőoszlop, vezetőkorlát, szelvényezést
feltüntető táblák, közúti jelzések, átereszek, támfalak,
bélésfalak kialakításait.
Ismerje a fogalommeghatározásokat, a vasúti pálya
részeit, az alépítmény és felépítmény fontos kitűzési
adatait, a nyomtávolság, az űrszelvény, a rakszelvény
kialakítását, az állomási vágányok megnevezését.
Tudja a vízszintes vonalvezetési elemeket, a
nyombővítés kialakítását, a síndőlés szükségességét.
Legyen képes ismertetni a túlemelés kialakítását.
Tudja jellemezni a magassági vonalvezetési elemeket.
Ismerje az alapozások, hídfők típusait, szerkezeti
elemeit, a pálya csatlakozásokat és azok ábrázolását.
Tudja az acél gerendahidak, gerinclemezes vasúti és
közúti hidak kialakítását vázlatosan ábrázolni.
Legyen képes vasalási tervek értelmezésére,
ábrázolására. Tudja értelmezni a feszített szerkezetek,
előregyártott szerkezetek terveit, csomóponti részletek
kialakítását, ábrázolását.
Ismerje a burkolatalapok fajtáit és alkalmazási
körüket,
a
betonburkolatok
tervezését,
az
aszfaltburkolatok gyártását, beépítését.
Legyen képes megrajzolni a keresztmetszeti
kialakítást, ismerje a pályaszerkezet és vonalvezetés
sajátosságait.
Legyen képes megrajzolni a keresztmetszeti
kialakítást, ismerje a vízelvezetést, a közművek
elhelyezését.
Legyen képes bemutatni a terhelő erők, sínek aljak,
kapcsolószerek fajtáit.
Ismerje a hézagnélküli felépítmények sajátosságait.
Legyen képes bemutatni a kitérők fő részeit,
tengelyábráit, szerkezeti elemeit.
Legyen képes megrajzolni két párhuzamos vágány
kapcsolását: egyszerű vágánykapcsolás, egyszerű
vágányelágazás,
két
párhuzamos
vágány
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összekapcsolása két egyszerű vágánykapcsolással.
6. Geodézia alapjai elmélete
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

6.1. Geodéziai alapfogalmak

Ismerje a geodéziai alapfogalmakat.
Tudja alkalmazni a geodéziai koordináta rendszereket.
Tudja a mértékegységeket és ismerje azok átváltásait.
Ismerje a vízszintes mérés eszközeit, módszereit.
Tudja ismertetni a teodolit felépítését, fajtáit.
Ismerje a digitális teodolitot, a mérőállomást.
Ismerje a magasságmérés eszközeit, módszereit.
Tudja ismertetni a szintezés elvét.
Tudja ismertetni a trigonometriai magasságmérést.
Tudja ismertetni a hossz-szelvény és keresztszelvény
szintezést.

6.2. Vízszintes mérések elmélete
6.3. Magasságmérés elmélete

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

Középszint
Írásbeli vizsga
Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, vonalzók

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Szóbeli vizsga

„Szilárdságtani táblázatok kivonat”
a vizsgaanyagba építve

NINCS
NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
Feladatlap

15 perc
„A” és „B” altétel kifejtése
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Egyszerű számítás,
kifejtést, rajzolást
igénylő feladatok
80 pont
100 pont

Rövid válaszokat
igénylő feladatok
20 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és
megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, táblázatokra, mmpapírra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.
A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
 1.1. Szabadkézi rajz,
 1.2. Műszaki rajz,
 4.1. Statikai alapfogalmak: erők,
 4.2. Tartók: támaszerők, belső erők,
 4.3. Szilárdságtani alapfogalmak,
 4.4 Központosan húzott szerkezetek
 4.5. Központosan nyomott szerkezetek,
 4.6. Hajlított tartók méretezése,
 5.1. Hídépítési alapfogalmak,
 5.2. Tervezés általános szempontjai,
 5.3. Ideiglenes hidak,
 5.4. Útépítési alapfogalmak,
 5.5. Vonalvezetés,
 5.6. Földmunkák építése, víztelenítés,
 5.7. Úttartozékok, közúti műtárgyak,
 5.8. Vasútépítési alapfogalmak,
 5.9. Vasúti pálya vonalvezetése,
 5.10. Végleges hidak alépítményei,
 5.11. Acél- és öszvérhidak,
 5.12. Vasbeton hidak,
 5.13. Utak szerkezeti felépítése,
 5.14. Autópályák, autóutak,
 5.15. Városi utak,
 5.16. Vasúti felépítmény,
 5.17. Kitérők,
 5.18. Vágánykapcsolások.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
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Rövid válaszokat igénylő feladatok (10 feladat): alapfogalmak ismertetése, definiálása,
kiegészítése, alkalmazása.
Témakörök: műszaki rajz, statika.
Egyszerű számítás, kifejtést, rajzolást igénylő feladatok (8-12 feladat): a szilárdságtan, a
közlekedésépítés (híd-, út-, vasútépítés) egy-egy egyszerű számítási feladatának megoldása,
munkafolyamat
felsorolása,
következtetések,
összefüggések
rövid
kifejtése,
fogalommeghatározása, szerkezeti elemek egyszerű ábrázolása, (szabadkézi rajz, vázlat).
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott két altétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a
tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. Feleléskor a kifejtés sorrendjét a
vizsgázó választja meg.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
Témakörök:
- „A” altétel:
 5.1. Hídépítési alapfogalmak,
 5.2. Tervezés általános szempontjai,
 5.3. Ideiglenes hidak,
 5.4. Útépítési alapfogalmak,
 5.5. Vonalvezetés,
 5.6. Földmunkák építése, víztelenítés,
 5.7. Úttartozékok, közúti műtárgyak,
 5.8. Vasútépítési alapfogalmak,
 5.9. Vasúti pálya vonalvezetése,
 5.10. Végleges hidak alépítményei,
 5.11. Acél- és öszvérhidak,
 5.12. Vasbeton hidak,
 5.13. Utak szerkezeti felépítése,
 5.14. Autópályák, autóutak,
 5.15. Városi utak,
 5.16. Vasúti felépítmény,
 5.17. Kitérők,
 5.18. Vágánykapcsolások.
- „B” altétel:
 2.1. Építőanyagok tulajdonságai,
 2.2. Anyagismeret,
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2.3. Mérési eredmények értelmezése,
3.1. Talajok tulajdonságai,
3.2. Talajok szerkezete és osztályozása,
3.3. Mérési eredmények értelmezése,
6.1. Geodéziai alapfogalmak,
6.2. Vízszintes mérések elmélete,
6.3. Magasságmérés elmélete.

A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes altételek kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, altételenként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” altétel
„B” altétel
Összesen
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
5 pont
5 pont
10 pont
Alapfogalmak és tények ismerete,
5 pont
5 pont
10 pont
definiálása, alkalmazása
Összefüggések, jelenségek, folyamatok
5 pont
5 pont
10 pont
értelmezése
Megfelelően felépített, világos,
5 pont
5 pont
10pont
szabatos előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
5 pont
5 pont
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont
25 pont
50 pont”
31. Az R. Melléklet KÖZLEKEDÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES érettségi VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően
a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A közlekedés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXI. Közlekedés ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 841 02
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó,
- 54 841 03
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó,
- 54 841 04
Szállítmányozási ügyintéző,
- 54 841 05
Vasútforgalmi szolgálattevő,
- 54 841 06
Vasúti árufuvarozási ügyintéző,
- 54 841 07
Vasúti személyszállítási ügyintéző,
- 54 841 08
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó.
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A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. A szakmai fogalmak
A szakmai fogalmakat megfelelő helyen és módon
helyes használata
alkalmazza.
1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

Legyen képes a szóbeli vizsgáját logikusan,
következetesen felépíteni.
Legyen képes az önálló előadásmódra, a szakmai
kifejezések helyes alkalmazására.

1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

Legyen képes a kérdező tanár által feltett kérdések
megértésére és a pontos válaszadásra.
2. Elemi számolási készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
2.1. A közlekedéshez
kapcsolódó elemzésekhez
szükséges egyszerű számolási
feladatok

Legyen képes a közlekedési folyamatokhoz,
üzemvitelhez, közlekedés-gazdaságtanhoz kapcsolódó
egyszerű számolási feladatok végrehajtására, az
eredmények értelmezésére.

2.2. A közlekedési díjakhoz,
adminisztrációhoz kötődő
egyszerű számolási feladatok

Legyen képes a díjszámításokhoz kötődő egyszerű
számítások elvégzésére.

TÉMÁK
3.1. Lényegkiemelés

3.2. Elvonatkoztatás képessége

3. Rendszerező képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a lényeges és kevésbé lényeges szempontokat
megkülönböztetni.
Legyen képes az információk osztályozására szakmai
szempontok alapján.
Tudja a tények és törvényszerűségek közötti
összefüggéseket felismerni, legyen képes ezeket
alkalmazni.
B) TÉMAKÖRÖK

1. Közlekedési alapismeretek
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TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes bemutatni a közúti, a vasúti, a vízi és a
légi közlekedés kialakulását.
Tudja meghatározni a közlekedés fogalmát, feladatát,
értelmezését, a járműveket, a közlekedés kiszolgáló
létesítményeit.
1.2. Közlekedési alapfogalmak
Legyen képes bemutatni a közlekedés felosztását, a
közlekedési alágazatok jellemzőit, a közlekedési
munkamegosztást.
Legyen képes bemutatni az aktív és passzív
1.3. Közlekedésbiztonság
biztonságot, a személygépkocsik biztonságát, valamint
a tehergépkocsik és az autóbuszok biztonságát.
Legyen képes ismertetni a vasúti közlekedés felosztását,
a vasúti pályát, az alépítmény részeit, kialakítását,
feladatát.
Ismerje a felépítmény és részeinek jellemzőit, valamint
1.4. A vasúti közlekedés
a különleges felépítményeket.
technikája
Legyen képes bemutatni a vasúti vontató járművek
fajtáit, jellemzőit, a vasúti vontatott járművek
szerkezetét és típusait, a vasúti járművek káros
mozgásait.
Tudja meghatározni a vasúti árufuvarozási folyamatot
1.5. A vasúti közlekedés
és részeit, a fuvarozás előkészítését, végrehajtását és
üzemvitele
befejezését.
Tudja ismertetni a közúti pályát, a közutak
osztályozását, a közúti pályával kapcsolatos
1.6. A közúti közlekedés
alapfogalmakat, a közúti járművek csoportosítását.
technikája
Legyen képes bemutatni a közúti járművek szerkezetét
és felépítését, a négyütemű Otto-motor működését, a
haszongépjárműveket.
Tudja ismertetni a városok, települések főbb területeit,
a települések úthálózatát.
Legyen képes bemutatni a városi közlekedés
1.7. A városi közlekedés
járműveit, az autóbuszokat, trolibuszt, villamost,
technikája
metrót és HÉV-et.
Legyen képes bemutatni a városi közlekedés
kiszolgáló létesítményeit, az autóbusz-állomások
csoportosítását, feladatait, részeit.
1.8. A városi és közúti közlekedés Tudja ismertetni a közúti áruszállítás üzemvitelét, az
üzemvitele
árufuvarozási folyamatokat.
1.1. Közlekedéstörténet
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Legyen képes bemutatni a közúti árufuvarozás
járattípusait.
Tudja ismertetni a közúti személyszállítás és a városi
közlekedés üzemvitelét.
Legyen képes bemutatni a vízi közlekedés
csoportosítását, a vízi közlekedés pályáját.
Legyen képes meghatározni a vízi közlekedés
járműveit, a hajók csoportosítását, felépítését, főbb
1.9. A vízi közlekedés technikája
szerkezeti részeit.
Tudja bemutatni az egyéb feladatokat ellátó úszó
létesítményeket, a vízi közlekedés kiszolgáló
létesítményeit és tevékenységeit.
Tudja bemutatni az áruszállító hajózási módok
csoportosítását.
Legyen képes ismertetni a belvízi áruszállítási
1.10. A vízi közlekedés
módokat, a vontató-, a toló-, az önjáró hajózást.
üzemvitele
Legyen képes bemutatni a folyam-tengeri hajózást.
Tudja ismertetni a tengerhajózás üzemvitelét, a
szabadhajózást, a vonalhajózást, a speciális hajózást.
Tudja bemutatni a légiközlekedés típusait és elemeit.
Legyen képes jellemezni a légiközlekedés folyamatát,
a légiközlekedés járműveit.
1.11. A légi közlekedés technikája Legyen képes a légijárművek osztályba sorolására.
és üzemvitele
Tudja bemutatni a légijárművek szerkezetét, a sárkányt
és a hajtóművet.
Legyen képes ismertetni a légiközlekedés kiszolgáló
létesítményeit.
Legyen képes ismertetni a csővezetékes szállítás
csoportosítását, a kis távolságú csővezetékes szállítási
módokat, a nagy távolságú csővezetékes szállítást.
1.12. A csővezetékes szállítás
Tudja felsorolni a csővezetékes szállítás előnyeit,
technikája és üzemvitele
hátrányait.
Legyen képes ismertetni a csővezetékes szállítás
technikai berendezéseit.
Legyen képes ismertetni a rakodólapokat, mint az
egységrakomány-képzés eszközeit.
1.13. Egységrakomány-képzés az
Tudja ismertetni a konténereket az egységrakományáruszállításban
képzésben, a konténerek csoportosítását, a
nagykonténerek rakodását.
1.14. A kombinált áruszállítás

Tudja meghatározni a kombinált áruszállítás előnyeit.
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Legyen képes ismertetni a konténeres áruszállítást, a
közút-vasút huckepack szállítást, a közút-vízi
huckepack szállítást, a folyam-tengeri kombinált
áruszállítást, a kombinált áruszállítás termináljait.
2. Közlekedési földrajz
TÉMAKÖRÖK

2.1. Általános földrajzi ismeretek

2.2. A vasúti közlekedés

2.3. Közúti közlekedés

2.4. Vízi, légi közlekedés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja ismertetni a földrajz fogalmát, a térkép fajtáit,
jelrendszerét, a méretarányt.
Legyen képes mérések elvégzésére a térképeken.
Tudja ismertetni a fontosabb közlekedés-földrajzi
fogalmakat.
Legyen képes bemutatni a vasútvonalak osztályozását,
számozását.
Legyen képes bemutatni Magyarország vasúthálózatát,
a vasúti fővonalakat, a határátkelőhelyeket.
Legyen képes ismertetni a közutak csoportosítását,
jellemzőiket.
Tudja bemutatni a hálózatsűrűséget, útellátottságot.
Tudja ismertetni hazánk és Európa közúthálózatát,
számozási rendszerét, a 0-ra és 5-re végződő E utakat,
hazánk első- és jelentősebb másodrendű főútvonalait, a
magyarországi autópályákat.
Legyen képes ismertetni Európa belvízi közlekedését,
hajózható csatornáit, Európa tengeri hajózását.
Tudja ismertetni Magyarország vízi közlekedését,
hajózható vízi útjait.
Ismerje a hazánkban található nyilvános nemzetközi
repülőtereket.
3. Közlekedés üzemvitel

TÉMAKÖRÖK

3.1. Díjszabáselmélet

3.2. A közúti személyszállítás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja ismertetni a díjszabás fogalmát és feladatát.
Legyen képes a díjszabások osztályozására.
Tudja ismertetni a díjszabásokkal szembeni
követelményeket, alaki és jogi elvárásokat.
Legyen képes ismertetni a közlekedési díjképzés
alapjait, a költségmutatót és önköltséget, a díjegységet,
a díjtételt és a fuvardíjat.
Tudja bemutatni az utazási feltételeket, a
személydíjszabások felépítését, a kedvezmények
rendszerét.
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Tudja bemutatni az utazási feltételeket, a
személydíjszabások felépítését, a kedvezmények
rendszerét.
Tudja bemutatni az utazási feltételeket, a
3.4. A légi személyszállítás
személydíjszabások felépítését, a kedvezmények
rendszerét, a helyfoglalási rendszereket.
Tudja ismertetni a közúti árufuvarozás folyamatát,
lebonyolítását.
3.5. A közúti árufuvarozás
Tudja bemutatni a fuvarlevél jelentőségét,
adattartalmát.
Tudja ismertetni a vasúti árufuvarozás folyamatát,
lebonyolítását.
Tudja bemutatni a fuvarlevél jelentőségét,
3.6. A vasúti árufuvarozás
adattartalmát.
Legyen képes ismertetni a fuvarozó fő- és
melléktevékenységét.
Tudja ismertetni a légi árufuvarozás folyamatát,
lebonyolítását, az abban közreműködőket.
3.7. A légi árufuvarozás
Tudja bemutatni a fuvarlevél jelentőségét,
adattartalmát.
Legyen képes kiszámítani az üzemi teljesítményeket és
mutatószámokat a vasúti közlekedésben.
Legyen képes kiszámítani az üzemi teljesítményeket és
3.8. A közlekedés teljesítményei, mutatószámokat a közúti közlekedésben.
Legyen képes kiszámítani a járműállománnyal
jellegzetes üzemtani mutatószámai
kapcsolatos mutatószámokat, teljesítményeket, az idő-,
a futás-, továbbá a szállítási teljesítményeket, a
gépnapokat és tényezőket a közúti közlekedés
üzemtanában.
Legyen képes kiszámítani a járművek kapacitását.
Legyen képes ismertetni és alkalmazni
3.9. A közlekedés kapacitása,
kapacitáskihasználás fontosabb mutatószámait a közúti
közlekedés területén.
teljesítőképessége
Tudja ismertetni és kiszámítani a kapacitás
kihasználtságát a vasúti járművek területén.
3.3. A vasúti személyszállítás

4. Közlekedésgazdasági és jogi ismeretek
TÉMAKÖRÖK
4.1. A közgazdaságtan
megközelítési módjai, felosztása
4.2. A pénz

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja ismertetni a gazdasági alapfogalmakat.
Tudja ismertetni a piaci alapfogalmakat.
Legyen képes bemutatni a keresleti és a kínálati
görbét, a piac felosztását.
Tudja ismertetni a pénzt, mint fizetőeszközt.
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4.3. A közlekedés társadalmigazdasági szerepe

Tudja bemutatni az ember szerepét a közlekedésben,
a közlekedési szükségleteket, igényeket, valós
keresletet.

4.4. Vállalkozások, gazdasági
társaságok

Tudja bemutatni a vállalkozások alapítását, a
gazdasági társaságokat, azok jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a közlekedés
4.5. Az eszközgazdálkodás alapjai infrastruktúráját, eszközeit.
Tudja ismertetni a tárgyi eszközök értékcsökkenését,
az amortizációt.
Ismerje a marketing meghatározását.
4.6. Marketing
Tudja bemutatni a marketing mixet, a piackutatást, az
utasszámlálást a közlekedésben.
Tudja bemutatni az állam felépítését, az
4.7. Magyarország alaptörvénye
országgyűlés, a kormány, a köztársasági elnök
feladatait, választását.
Tudja bemutatni tulajdonjogviszonyt és a kötelmi jog
4.8. A polgári jog alapjai
alapjait.
Legyen képes ismertetni a szerződés fogalmát.
Tudja bemutatni a cselekvőképességet. Tudja
ismertetni a szerződéskötés formai jellemzőit.
4.9. Szerződések
Tudja ismertetni a szerződés módosítását,
megszűnését, teljesítését, megszegését,
megerősítését.
Tudja ismertetni az általános vétkességen alapuló
4.10. Polgári jogi kártérítési
felelősséget.
Tudja bemutatni a kárt, a vétkességet és a kártérítési
felelősség
felelősséget.
Tudja bemutatni az adásvételt.
4.11. Nevesített szerződések
Ismerje a bérletet.
5. Közlekedési alapismeretek gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

5.1. Szakszámítások

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja bemutatni és legyen képes kiszámolni a
járművek menetellenállásait.
Legyen képes kiszámolni a légellenállást, a
gördülési, az emelkedési és a gyorsítási ellenállást.
Legyen képes kiszámolni a különböző ellenállások
legyőzéséhez szükséges teljesítményeket.
Legyen képes kiszámolni a hajtómű-(belső)
ellenállást és teljesítményigényt.
Tudja bemutatni és legyen képes kiszámolni a
járművek haladását ívmenetben, kicsúszási és
kiborulási határsebességét.
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6. Közlekedés üzemvitel gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

6.1. A közúti személyszállítás

6.2. A vasúti személyszállítás

6.3. A vízi személyszállítás

6.4. A légi személyszállítás

6.5. A közúti árufuvarozás

6.6. A vasúti árufuvarozás

6.7. A légi árufuvarozás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes használni a közúti menetrendeket,
onnan tudjon adatokat gyűjteni.
Tudja kiszámítani a különféle menetdíjakat.
Tudja alkalmazni a különféle utazási
kedvezményeket.
Legyen képes használni a vasúti menetrendeket,
onnan tudjon adatokat gyűjteni.
Tudja kiszámítani a különféle menetdíjakat.
Tudja ismertetni a menetjegyek adattartalmát.
Tudja kiszámítani a különféle menetdíjakat.
Tudja alkalmazni a különféle utazási
kedvezményeket.
Legyen képes használni a vízi közlekedés
menetrendjeit.
Tudja kiszámítani a különféle menetdíjakat.
Tudja alkalmazni a különféle utazási
kedvezményeket.
Legyen képes használni a menetrendeket, onnan
tudjon adatokat gyűjteni.
Tudja ismertetni a menetjegyek adattartalmát
Tudja kiszámítani a különféle menetdíjakat.
Legyen képes adatok felvitelére, lekérdezésére a
helyfoglalási rendszerekben.
Tudja alkalmazni a különféle utazási
kedvezményeket.
Legyen képes bemutatni az áruk csomagolását.
Tudja ismertetni és legyen képes kiszámítani a
fuvardíjat.
Legyen képes ismertetni az árudarabok jelölését, a
vasúti kocsik, konténerek bárcázását.
Tudja bemutatni a fuvarozási határidő számításának
alapszabályait belföldi forgalomban.
Legyen képes a fuvarköltségek meghatározására, a
fuvardíjak, mellékdíjak megállapítására,
kiszámítására.
Legyen képes bemutatni az áruk csomagolását.
Ismerje a veszélyes áruk légi úton történő szállítására
vonatkozó alapkövetelményeket, azok fajtáit.
Tudja ismertetni és legyen képes kiszámítani a
fuvardíjat.

7. Közlekedésgazdasági és jogi ismeretek gyakorlat
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TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes felismerni a különböző statisztikai
sokaságokat, tudja ismertetni a statisztikai
ismérveket.
Tudja bemutatni a statisztikai sorokat, statisztikai
táblákat.
Legyen képes statisztikai adatokat ábrázolni.
Tudja bemutatni és legyen képes kiszámítani a
megoszlási, a koordinációs, a dinamikus, a bázis- és a
láncviszonyszámokkal kapcsolatos feladatokat.
Legyen képes számtani, súlyozott számtani és
kronológiai átlagokkal számításokat, elemzéseket
végezni.

7.1. Statisztikai alapfogalmak
7.2. A statisztikai adat
7.3. Viszonyszámok
7.4. Középértékek

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint

A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
vonalzó

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS
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Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Tesztjellegű és
rövid szöveges
választ igénylő
feladatok

Számítást igénylő
feladatok

60 pont

40 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
A vizsgázó a feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Ha az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra – pl. adatokra, menetrendi
kivonatra, díjtáblázatra, kitöltendő nyomtatványokra – van szükség, azt a feladatlapnak mindig
tartalmaznia kell.
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás:
- közlekedési alapismeretek és közlekedési alapismeretek gyakorlat,
- közlekedési földrajz,
- közlekedés üzemvitel és közlekedés üzemvitel gyakorlat,
- közlekedésgazdasági és jogi ismeretek, illetve közlekedésgazdasági és jogi ismeretek
gyakorlat.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatok tesztjellegű feladatokból, rövid szöveges választ igénylő feladatokból és
szakmai számítást igénylő feladatokból állnak. A tesztjellegű és rövid választ igénylő feladatok
megoldásával a tanulók számot adnak a szakmai elméleti ismeretek elsajátításáról.
A 12-18 darab tesztfeladat az alábbi típusú lehet:
- párosítás,
- feleletválasztás,
- igaz-hamis állítások megjelölése.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmak párosítása, pl. fogalom és meghatározása, közlekedési
vagy gazdasági mutató és kiszámítása, mutatószám és tartalma.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül a helyes megjelölése.
Igaz-hamis állítások megjelölése: az adott állítás igaz vagy hamis voltának megállapítása.
A rövid szöveges választ igénylő feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- ismertetés,
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- fogalommeghatározás,
- felsorolás.
Ismertetés: a feladatban megjelölt téma rendszerezett ismertetése.
Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
Felsorolás: a feladatban meghatározott információk felsorolása.
A tesztfeladatok a közlekedési alapismeretek, közlekedési földrajz, közlekedés üzemvitel és
közlekedésgazdasági és jogi ismeretek témakörökből kerülnek kiírásra összesen 30 pont értékben.
A rövid szöveges választ igénylő feladatok a közlekedési alapismeretek, közlekedési földrajz,
közlekedés üzemvitel, továbbá a közlekedésgazdasági és jogi ismeretek témakörökből kerülnek
kiírásra összesen 30 pont értékben.
A számítást igénylő feladatok megoldásával a tanulók számot adnak a szakmai számítások pontos
elsajátításáról. A betölthető szakma folyamatos figyelmet, pontos, gyakran számszerűsíthető
munkavégzést kíván, ezek a képességek a gyakorlati feladatok megoldásával mérhetők.
A középszintű érettségi írásbeli feladatlap 3-4 darab (számítást igénylő) gyakorlati feladatot
tartalmaz. A feladatok a közlekedési alapismeretek gyakorlat, a közlekedés üzemvitel, a
közlekedés üzemvitel gyakorlat, továbbá a közlekedésgazdasági és jogi ismeretek gyakorlat
témaköreiből kerülnek kiírásra összesen 40 pont értékben.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
Szóbeli vizsga
A tételek a közlekedési alapismeretek, a közlekedés üzemvitel, a közlekedésgazdasági és jogi
ismeretek, valamint a közlekedési földrajz elméleti témaköreiből kerülnek kijelölésre a részletes
követelményekben meghatározott részletességben.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll, mely „A” és „B” feladatot
tartalmaz.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
„A” feladat: a közlekedési alapismeretek témakör elméleti ismereteit,
„B” feladat: a közlekedés üzemvitel, a közlekedésgazdasági és jogi ismeretek, valamint a
közlekedési földrajz témaköreit kéri számon.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. A szóbeli
felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
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Szempontok, kompetenciák
A tétel tartalmának megértése, a tétellel
kapcsolatos központi ismeretek kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, magyarázata
Összefüggések problémaközpontú
bemutatása
A felelet felépítése, előadásmódja
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

Összesen

7 pont

5 pont

12 pont

7 pont

5 pont

12 pont

7 pont

5 pont

12 pont

4 pont

2 pont

6 pont

3 pont
2 pont
30 pont

2 pont
1 pont
20 pont

5 pont
3 pont
50 pont”

32. Az R. Melléklet KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A közlekedésgépész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXII. Közlekedésgépész ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 523 03
Közlekedésautomatikai műszerész,
- 54 525 01
Autóelektronikai műszerész,
- 54 525 02
Autószerelő,
- 54 525 03
Avionikus,
- 54 525 04
Dízelmotoros vasúti jármű szerelője,
- 54 525 05
Repülőgépész,
- 54 525 06
Repülőgépsárkány-szerelő,
- 54 525 07
Vasúti villamos jármű szerelője,
- 54 525 08
Vasúti vontatott jármű szerelője,
- 54 841 01
Hajózási technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Gépészeti dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése
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TÉMÁK
1.1. Műszaki rajzok készítése,
értelmezése
1.2. Mechanikai számítások

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes gépelemek, gépészeti berendezések
műszaki rajzát értelmezni, megrajzolni.
Legyen képes egyszerűbb alkatrészek terhelésének
megállapítására.

2. Elektromos dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. Villamos kapcsolási rajzok
készítése, értelmezése

Legyen képes egyszerűbb villamos áramköri
kapcsolások rajzát értelmezni, megrajzolni.
Legyen képes egyszerűbb villamos áramkörökkel,
2.2. Elektrotechnikai számítások
gépekkel kapcsolatos számítások elvégzésére.

TÉMÁK
3.1. Gépelemek-géptan
3.2. Technológiai alapismeretek

3. Pontosság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen pontos a gépelemek és a géptani
alapismeretekhez kapcsolódó feladatok megoldásában.
Tudja pontosan meghatározni a
közlekedéstechnikában alkalmazott technológiai
eljárásokat.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Közlekedési ismeretek

TÉMAKÖRÖK
1.1. Közlekedéstörténet, közlekedési
fogalmak
1.1.1. Közlekedéstörténet
1.1.2. A közlekedés fogalma,
felosztása, alapfogalmak
1.1.3. Közlekedésbiztonság

1.2. A közúti, a vasúti, a vízi és légi
közlekedés technikája
1.2.1. A közúti közlekedés technikája

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a közúti, a vízi a vasúti és a légi
közlekedés kialakulásának történetét azok
fejlődését.
Ismerje a közlekedési ágazatok felosztását, a
közlekedési ágazatokkal kapcsolatos
alapfogalmakat és azok legfontosabb jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a
közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezőket
és tudjon különbséget tenni az aktív és a passzív
biztonság között.
Ismerje a közúti közlekedés technikai
megvalósítását, a közúti pályát, a közúti
járműveket és a közúti közlekedés kiszolgáló
létesítményeit.
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1.2.2. A vasúti közlekedés technikája

1.2.3. A vízi közlekedés technikája

1.2.4. A légi közlekedés technikája

Ismerje a vasúti közlekedés technikai
megvalósítását, a vasúti pályát, a vasúti
járműveket és a vasúti közlekedés kiszolgáló
létesítményeit.
Ismerje a vízi közlekedés technikai
megvalósítását, a vízi utakat, a vízi közlekedés
járműveit és a vízi közlekedés kiszolgáló
létesítményeit.
Ismerje a légiközlekedés technikai
megvalósításait, a légijárműveket és a
légiközlekedés kiszolgáló létesítményeit.
2. Műszaki rajz

TÉMAKÖRÖK
2.1. Metszeti ábrázolás
2.1.1. Metszetek

2.2. Méretmegadás
2.2.1. Méretmegadás
2.3. Jelképes ábrázolás
2.3.1. Menetes gépelemek
ábrázolása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a metszetek fajtáit, a szelvényeket, a metszeti
ábrázolás sajátos szabályait.
Az összeállítási rajzok készítése során is megbízhatóan
tudja azokat alkalmazni.
Ismerje a mérethálózat felépítésének általános és
speciális szabályait, tudja a méreteket arányosan
elosztani a rajzon

Ismerje a menetes gépelemek meneteinek ábrázolási
módszereit, méreteinek megadását, tudja a menetes
furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolásait.
2.3.2. Fogaskerekek és fogaslécekIsmerje a fogazatok és a fogazott alkatrészek
ábrázolása
ábrázolását, méretezését, tűrésezését, illesztéseit.
3. Mechanika
TÉMAKÖRÖK
3.1. Merev testek általános
statikája
3.1.1. Statikai alapfogalmak

3.1.2. Síkbeli erőrendszerek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje az erő, a forgatónyomaték, az erőpár és az
erőrendszer fogalmát, fajtáit, jelölésüket,
mértékegységüket, meghatározásukat.
Legyen képes bemutatni a statika alaptételeit, az erők
összetevőire bontását szerkesztéssel és számítással.
Legyen képes a közös hatásvonalú, a közös
metszéspontú és a párhuzamos hatásvonalú erők
eredőjének meghatározására.
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3.2. Síkbeli egyensúlyi
szerkezetek
3.2.1. A kényszerek fajtái és
jellemzői
3.2.2. Kéttámaszú tartók

Ismerje az egyszerű síkidomok súlypontjának, valamint
statikai nyomatékának kiszámítását.
Ismerje a támasz, a síkbeli csukló, a kötél, a statikai rúd
és a befogás, mint kényszerek fogalmát és jelképes
ábrázolásukat.
Ismerje a kéttámaszú tartókkal kapcsolatos
alapfogalmakat, a szabványos jelöléseket és a terhelési
módokat.
Legyen képes a párhuzamos koncentrált erőkkel terhelt
és az egyik végén befogott tartók reakcióerőinek
meghatározására szerkesztéssel és számítással, valamint
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározására.
Ismerje a kötélábra, a vektorábra és a nyomatéki ábra
léptékhelyes szerkesztésének lépéseit és módszereit.

3.3. Szilárdságtan
3.3.1. Az igénybevételek hatására Ismerje az igénybevételek hatására keletkező
ébredő feszültségek
feszültségeket, az igénybevételek fogalmát és fajtáit, az
igénybevételek hatására ébredő feszültségeket, a
feszültségek eloszlását és ábrázolását.
3.3.2. Síkidomok keresztmetszeti Tudja egyszerű síkidomok (kör, négyzet, téglalap)
jellemzői
másodrendű nyomatékát, valamint azok keresztmetszeti
tényezőjét kiszámolni, és a méretezési feladatoknál
azokat alkalmazni.
3.3.3. Egyszerű igénybevételek
Ismerje a húzó-nyomó igénybevétel okozta
alakváltozásokat és a húzó-nyomó igénybevételre
vonatkozó Hooke-törvényt, a húzás-nyomás
alapegyenletét és a fajlagos hosszváltozás
alapegyenleteit.
Ismerje a felületi nyomás, palástnyomás kiszámításának
összefüggéseit, a húzó-nyomó igénybevételre vonatkozó
méretezés alapelveit.
Ismerje a hajlító igénybevétel okozta alakváltozásokat
és a hajlító igénybevétel méretezéséhez szükséges
alapösszefüggéseket, úgymint keresztmetszeti tényező
(K), maximális terhelhetőség (Mh), szilárdsági jellemző
(meg).
Ismerje a nyíró igénybevétel okozta alakváltozásokat és
a nyíró igénybevétel méretezéséhez szükséges
alapösszefüggéseket, úgymint keresztmetszet (A),
maximális terhelhetőség (Fmax), szilárdsági jellemző
(meg).
Ismerje a csavaró igénybevétel okozta alakváltozásokat
és a csavaró igénybevétel méretezéséhez szükséges
alapösszefüggéseket, úgymint az elcsavarodás szöge
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3.4. Kinematika-kinetika
3.4.1. Kinematikai alapfogalmak

3.4.2. Merev testek kinematikája

3.4.3. Kinetika

(), maximális terhelhetőség (MTmax), szilárdsági
jellemző (meg).
Ismerje a kihajlás okozta alakváltozásokat és a kihajló
igénybevétel méretezéséhez szükséges alapösszefüggéseket, úgymint a karcsúsági tényező (),
kihajlásra megengedhető feszültség (k).
Ismerje a rugalmas kihajlásra vonatkozó Euler-féle
hiperbolát, valamint a plasztikus kihajlásra vonatkozó
Tetmayer-egyenest.
Ismerje a kinematika alapfogalmait, a kinematika
tárgyát.
Ismerje az egyenes vonalú egyenletes, és az
egyenletesen gyorsuló mozgás jellemzőit és a
kiszámításukhoz szükséges összefüggéseket.
Ismerje az egyenletes körmozgás, és az egyenletesen
változó körmozgás jellemzőit és a kiszámításukhoz
szükséges összefüggéseket.
Ismerje a merev testek egyszerű mozgásának jellemzőit.
Ismerje a merev test, eredő sebességének, valamint az
összetett síkmozgást végző kerék adott pontjában lévő
kerületi sebesség meghatározásának módszerét
szerkesztéssel és számítással.
Ismerje a kinetika alaptörvényeit (Newton I-II-III-IV.
törvénye).
Ismerje a tömegpont mozgását egyenes vonalú (lejtőn és
csigán) pályán.
Legyen képes felírni az egyensúlyt tartó erőket és
nyomatékokat.
Legyen képes a körpályán forgó tömeg jellemzőit
meghatározni.
Ismerje a súrlódás fogalmát és a súrlódási tényezőt
befolyásoló jellemzőket.
4. Gépelemek-géptan

TÉMAKÖRÖK
4.1. Kötőgépelemek, kötések,
biztosítások
4.1.1. A kötések

4.2. Hajtások, hajtóművek,

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a kötések feladatát, osztályozásukat, ismerje és
tudja használni a kötőgépelemekkel kapcsolatos
szabványokat.
Ismerje a kötőgépelemek anyagának megválasztási
szempontjait, a helyzetbiztosítási elemek feladatát és
követelményeit.
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mechanizmusok
4.2.1. A végtelenített hajtások
4.2.2. A fogaskerékhajtás

Ismerje a szíjhajtások, ékszíjhajtások, fogasszíjhajtások, lánchajtások jellemzőit, szerkezeti
kialakításukat és alkalmazási területüket.
Ismerje a fogaskerékhajtás feladatát, csoportosítását,
alapfogalmait és alaptörvényeit.
5. Technológiai alapismeretek

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Alapfogalmak
5.1.1. Technológiai alapfogalmak Ismerje a gépészetben gyakorta használatos anyagok
alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdonságait, meg tudja különböztetni a
nyersanyagokat, az alapanyagokat, az előgyártmányokat
és a segédanyagokat.
Ismerje a fémtani alapfogalmakat.
Ismerje a nyersvasat, az acélokat, az öntöttvasakat.
5.2. Fémes szerkezeti elemek
Ismerje a könnyű- és a színesfémeket.
Tudja a fémeket a különféle gépelemek anyagaihoz
rendelni.
Ismerje a műanyagokat, az egyéb nemfémes anyagokat,
5.3. Nemfémes szerkezeti
a kenőanyagokat.
elemek
5.4. Öntészet, melegalakítások, Ismerje az öntészeti alapfogalmakat, tudja alkalmazni a
különféle öntési eljárásokat az egyes gépelemek
kőkezelések
gyártásában.
Ismerje a képlékeny melegalakítási eljárásokat, tudja
mely a gépelemeket milyen gyártási eljárásokkal állítják
elő.
Ismerje az acélok, az öntöttvasak és az alumínium
hőkezelési eljárásait, tudja azokat a javítási
technológiák gyakorlásában alkalmazni.
Ismerje a hegesztési eljárásokat, azok eszközeit,
5.5. Kötések
technológiáját.
Tudja azokat alkalmazni acélok, öntöttvasak, alumínium
és színesfémek esetén.
Ismerje a fémragasztásokat, technológiáit.
Ismerje a lemezalakítási eljárásokat és a
5.6. Forgácsolás nélküli
térfogatalakításokat.
alakítások
Ismerje a forgácsolási alapfogalmakat, a forgácsolási
5.7. Forgácsolás
technológiákat.
Ismerje a térfogat növeléses alkatrész felújítási
5.8. Felújítási technológiák
technológiákat, tudja azokat a javítási gyakorlatában
szakszerűen alkalmazni.
Ismerje az anyag- és hibakereső vizsgálatokat, tudja
5.9. Anyag- és hibakereső
azokat a javítási gyakorlatban szakszerűen alkalmazni.
vizsgálatok
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6. Elektrotechnika-elektronika
TÉMAKÖRÖK
6.1. Villamos alapfogalmak
6.1.1. Az anyag szerkezete

6.1.2. Az áramkör

6.1.3. Munka, teljesítmény és
hatásfok
6.2. Passzív villamos hálózatok

6.3. Aktív villamos hálózatok

6.4. Vegyi elektromos
folyamatok
6.5. A villamos tér
6.5.1. A villamos tér jelenségei

6.5.2. A kondenzátor

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az atomok szerkezetét és a villamos
kölcsönhatás jelenségét a villamos tér és a feszültség
fogalmát.
Ismerje az elektromos áram fogalmát és a mágneses
kölcsönhatás jelenségét.
Ismerje az ellenállás, mint kölcsönhatás és a vezetés
fogalmát.
Legyen képes az energiaszintek alapján különbséget
tenni vezető, félvezető és szigetelő között.
Ismerje az elektromos áram hatásait.
Ismerje és tudja alkalmazni az Ohm törvényt.
Ismerje és tudja alkalmazni a fajlagos ellenállásra
valamint az ellenállás hőmérsékletfüggésére
vonatkozó összefüggéseket.
Ismerje és tudja alkalmazni a villamos munka, a
villamos teljesítmény és hatásfok meghatározására
vonatkozó összefüggéseket.
Tudja alkalmazni Kirchhoff csomóponti és hurok
törvényét.
Legyen képes az ellenállások soros, párhuzamos és
vegyes kapcsolásának eredő meghatározására.
Ismerje és alkalmazza a feszültség és áramosztás és a
hídkapcsolás törvényét.
Ismerje a feszültséggenerátorok helyettesítő
kapcsolását, a feszültséggenerátor üzemi állapotait és
összekapcsolási lehetőségeit (soros, ellen, párhuzamos
és vegyes kapcsolás).
Ismerje a generátorok teljesítményviszonyait és a
hatásfok meghatározását.
Ismerje a villamos áram vegyi hatásait, Faraday
törvényét és az elektrolízis felhasználását, a fémek
kiválasztását és a galvanizálást és a galvánelemek
működését.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a Coulomb
törvényt. Ismerje a villamos tér jelenségeit, a villamos
kisülést, a csúcshatást, az elektromos megosztást, az
elektromos árnyékolást, az elektromos térerősség és az
anyag kapcsolatát.
Ismerje a síkkondenzátor kapacitásának kiszámítását, a
kondenzátorban tárolt energia meghatározását.
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6.6. A mágneses tér
6.6.1. A mágneses tér jelenségei

6.6.2. Elektromágneses indukció

6.7. Váltakozó áramú
áramkörök
6.7.1. Váltakozó feszültség és
áram

6.8. A transzformátor
6.9. Háromfázisú hálózatok
6.10. Villamos gépek
6.10.1. Generátorok

6.10.2. Motorok

6.11. Félvezetők

Tudja a soros, a párhuzamos és a vegyes kapcsolású
kondenzátorok eredőjét kiszámítani.
Ismerje a kondenzátorok töltési és kisütési folyamatait
és az időállandó fogalmát.
Ismerje a mágneses tér kölcsönhatásait és a mágneses
teret jellemző mennyiségeket (mágneses indukció,
mágneses fluxus, mágneses gerjesztés, mágneses
térerősség, mágneses permeabilitás).
Ismerje az anyagok viselkedését mágneses térben,
tudja értelmezni a mágnesezési görbét.
Ismerje a mágneses erőtérben létrejövő erő- és
kölcsönhatásokat.
Ismerje a mozgási indukció, a nyugalmi indukció, az
önindukció és a kölcsönös indukciófogalmát és
kiszámításának összefüggéseit.
Legyen képes kiszámolni a tekercsben tárolt energia
nagyságát.
Tudja értelmezni a tekercs ki- és bekapcsolási
folyamatait, valamint az időállandó fogalmát.
Ismerje a váltakozó feszültség és áram fogalmát,
jellemzőit, valamint ábrázolási módjukat.
Ismerje az ellenállás, a kondenzátor és a tekercs
viselkedését a váltakozó feszültségű áramkörben.
Ismerje a kapacitív és az induktív reaktancia fogalmát
és kiszámításukat.
Ismerje a transzformátor elvi felépítését, az ideális
transzformátor működését, jellemzőit, valamint
működését üresjáratban és terhelt állapotban.
Ismerje a többfázisú rendszer lényeges jellemzőit, a
csillag és a háromszög kapcsolású rendszer
teljesítményének meghatározását.
Ismerje a villamos gép fogalmát és csoportosításának
lehetséges módját (motorok, generátorok, egyenáramú,
váltakozó áramú).
Ismerje az egyfázisú és a háromfázisú váltakozó áramú
generátorok szerkezeti felépítését és működési elvét.
Ismerje az egyenáramú generátor működését és
gerjesztési lehetőségeit.
Ismerje az egyenáramú motor szerkezeti felépítését,
működését és gerjesztési lehetőségeit.
Ismerje a háromfázisú aszinkron motor szerkezeti
felépítését, működési elvét.
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6.11.1. Félvezető diódák

Ismerje a félvezetők fizikai működésével kapcsolatos
alapfogalmakat, a félvezető anyagok tulajdonságait, az
N-típusú és a P-típusú szennyezés lényeges
tulajdonságait.
Ismerje a félvezető dióda felépítését és működését,
legyen képes a félvezető dióda jelleggörbéjének
különböző tartományait értelmezni.
Ismerje a diódás egyenirányító alapkapcsolásokat
(egyutas és kétutas egyenirányító kapcsolások).
Ismerje a bipoláris tranzisztor felépítését, működését,
és jellemző adatait.
Legyen képes a bipoláris tranzisztor kimeneti és
bemeneti jelleggörbéit a különböző tartományokban
értelmezni.
Ismerje az unipoláris tranzisztor felépítését,
működését, és jellemző adatait.
Legyen képes az unipoláris tranzisztor kimeneti és
bemeneti jelleggörbéit a különböző tartományokban
értelmezni.

6.11.2. Tranzisztorok

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
körző, vonalzó, ceruza

NINCS

NINCS

NINCS
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Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt-jellegű
kérdéssorok

Elméleti, szöveges
és számítási
feladatok

30 pont

70 pont

Egy tétel „A” és „B” feladatának
kifejtése

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja, hogy teljes és ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó tudásáról a
képességek és ismeretek tekintetében egyaránt.
Az írásbeli feladatlap fő témakörei és azok százalékos aránya:
 közlekedési ismeretek: 10%,
 műszaki rajz: 15%,
 mechanika: 20%,
 gépelemek-géptan: 20%,
 technológiai alapismeretek: 15%,
 elektrotechnika-elektronika: 20%.
A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
 közlekedéstörténet, közlekedési alapfogalmak,
 a közúti, a vasúti, a vízi és légi közlekedés technikája,
 metszeti ábrázolás,
 méretmegadás,
 jelképes ábrázolás,
 merev testek általános statikája,
 síkbeli egyensúlyi szerkezetek,
 szilárdságtan,
 kinematika-kinetika,
 a kötések,
 a végtelenített hajtások,
 a fogaskerékhajtás,
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 fémes szerkezeti elemek,
 nemfémes szerkezeti elemek
 öntészeti technológiák, melegalakítások, hőkezelések,
 kötések,
 forgácsolás nélküli alakítások,
 forgácsolás,
 villamos alapfogalmak,
 passzív villamos hálózatok,
 aktív villamos hálózatok,
 vegyi elektromos folyamatok,
 a villamos tér,
 a mágneses tér,
 váltakozó áramú áramkörök,
 a transzformátor,
 háromfázisú hálózatok,
 villamos gépek,
 félvezetők,
 tranzisztorok.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és
megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl. adatokra,
táblázatokra, rajzokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
A feladatlap első része (feleletválasztásos vagy igaz-hamis) tesztfeladatokat tartalmaz.
 Feleletválasztás: Legalább három megadott lehetőség közül kell a helyeset megjelölni.
 Igaz-hamis állítások megjelölése: Annak megállapítása, hogy az adott állítás igaz, vagy
hamis.
A feladatlap második része rövid választ igénylő szöveges feladatokat, számítási példákat,
valamint egyszerű rajzkészítési feladatokat tartalmaz.
A rövid választ igénylő szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
 ismertetés: a feladatban megjelölt témával kapcsolatos ismereteit rendszerezve ismerteti 45 mondatban,
 összehasonlítás: két műszaki fogalom vagy lehetőség azonosságait és különbségeit vagy
előnyeit és hátrányait kell ismertetni,
 szövegkiegészítés: a megadott vagy a témával kapcsolatosan megismert tartalmakkal kell
kiegészíteni a mondatokat. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés,
 párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani.
A számítási példák egyszerű mechanikai, gépelemek, illetve elektrotechnikai feladatok
végrehajtását célozzák.
Az írásbeli feladatlap értékelése
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Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A szóbeli tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie a gyakorlati
példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
Témakörök:
„A” feladat:
Közlekedési ismeretekhez tartozó témakörök
„B” feladat:
A műszaki rajz, a mechanika, a gépelemek, a technológia és az elektrotechnika-elektronika
területeihez kapcsolódó témakörök
A szóbeli tételsor témakörei és azok százalékos aránya:
 műszaki rajz: 15%,
 anyagismeret-technológia: 15%,
 mechanika: 20%,
 gépelemek-géptan: 25%,
 elektrotechnika-elektronika: 25%.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 20 illetve 30 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
A feladat megértése, tématartás, a
11 pont
19 pont
30 pont
lényeg kiemelése
A megközelítés sokszínűsége
2 pont
3 pont
5 pont
Világosság, nyelvhelyesség, a felelet
2 pont
3 pont
5 pont
felépítettsége
A szakmai nyelv helyes használata
5 pont
5 pont
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

20 pont

30 pont

50 pont”
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33. Az R. Melléklet KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes
érettségi vizsgakövetelményei a XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat alábbi
szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 850 01
Környezetvédelmi technikus,
- 54 853 01
Vízügyi technikus.

A) KOMPETENCIÁK

TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
megértése
1.2. A környezeti állapot
változásának figyelemmel
kísérése

1. Olvasott szakmai szöveg megértése
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak ismerete alapján képes
értelmezni a környezeti jelenségeket. Képes szakmai
leírások, utasítások alapján megfigyelések végzésére,
mérési eredmények értékelésére.
Képes ismereteit gyarapítani, az új és meglévő
ismereteit összekapcsolni.

2. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. A szakmai fogalmak helyes A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
használata
történő alkalmazása.
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.
2.2. A szakmai fogalmakkal az
A téma tartalmának logikus felépítése, a szakmai
ismeretanyag bemutatása,
kifejezések helyes alkalmazásával.
értelmezése

TÉMÁK
3.1. Mérési és vizsgálati
eredményeket értékel
3.2. Felelősség

3. Megbízhatóság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Megbízhatóan hajtja végre a kapott feladatait.
A feladatok elvégzése közben körültekintően jár el.
Ismeri a környezeti és antropogén hatások
egészségügyi vonatkozásait.
Feladatait az elsajátított tárgyi tudás birtokában
megfontoltan végzi.
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B) TÉMAKÖRÖK
1. Környezetvédelmi alapismeretek
1.1. Ökológiai alapfogalmak
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1.1. Az ember és környezete

1.1.2. Biológiai organizáció szintjei

1.1.3. Populációk és a környezet
kölcsönhatása
1.1.4. Ökoszisztéma

Ismerje a környezetvédelem fogalmát, céljait,
fő területeit.
Tudja csoportosítani a környezet elemeit.
Tudja csoportosítani és jellemezni a
környezeti tényezőket hagyományos és
körszerű értelemben.
Ismerje a biológiai organizáció szintjeit, a
szupraindividuális szerveződési szintek
fogalmát.
Ismerje a biológiai sokféleség fogalmát, a
biodiverzitás megőrzésének jelentőségét.
Ismerje a populációk közötti kapcsolatokat,
táplálkozási kölcsönhatásokat és példákon
keresztül tudja azokat bemutatni.
Tudja értelmezni az ökoszisztémát, mint
ökológiai rendszert, ismerje alkotóit,
szabályozását (természetes, kultúr, félkultúr
ökoszisztémák).

1.2. Természetvédelem alapjai
TÉMAKÖRÖK
1.2.1. Természetvédelem fogalma

1.2.2. Természetvédelem tárgykörei
1.2.3. Védett természeti területek

1.2.4. Nemzetközi védelmi kategóriák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a természetvédelem fogalmát, céljait.
Tudja értelmezni a környezetvédelem és a
természetvédelem kapcsolatát.
Tudja bemutatni a passzív és az aktív
természetvédelmi tevékenységet.
Ismerje a természetvédelem tárgyköreit
(földtani, víztani, növény- és állattani és
tájképi értékek).
Tudja csoportosítani a védett természeti
területeket, ismerje azok fogalmát (országos
és helyi jelentőségű védett értékek, területtel
rendelkező és terület nélküli védett értékek).
Ismerje a nemzetközi védelmi kategóriákat
(Natura 2000, a Világörökségi részek, a
Bioszféra rezervátumok, Ramsari területek).

1.3. A víz, mint környezeti elem
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TÉMAKÖRÖK
1.3.1. A vízminőség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a vízminőség fogalmát, a természetes
vizek fizikai, kémiai, biológiai és
bakteriológiai jellemzőit.
Ismerje a vízminősítés fogalmát, a felszíni
vizek minősítési rendszereit (biológiai,
bakteriológiai minősítés, EU Víz
Keretirányelv szerinti vízminősítés
alapelveit).
Ismerje az ivóvíz jellemző minőségi mutatóit.
Ismerje a vízminták típusait, a mintavétel
szabályait.
Ismerje a leggyakoribb vízszennyező
anyagokat és szennyező forrásokat, valamint
hatásukat a vízi ökoszisztémára.

1.3.2. A víz minősítése

1.3.3. A vízszennyezés

1.4. A levegő és a talaj, mint környezeti elem
TÉMAKÖRÖK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.4.1. Talaj fogalma és általános jellemzői Ismerje a talaj fogalmát és a talajképző
tényezők szerepét a talaj kialakulásában.
Ismerje a talajok fizikai, kémiai, biológiai
tulajdonságait.
Tudja bemutatni a talajban lejátszódó anyagés energiaátalakítási folyamatokat.
Ismerje a talajminták típusait, a mintavétel
szabályait.
1.4.2. Talajok genetikai osztályozása
Tudja bemutatni a genetikai osztályozás
alapjait (romtalajok, az éghajlati hatásra
képződött és a víz hatása alatt keletkezett
talajok).
1.4.3. Légkör jellemzői
Ismerje a levegő összetételét a légkör
szerkezetét, a levegő fizikai állapothatározóit.
1.4.4. Légszennyezés folyamata,
Ismerje az emisszió, transzmisszió, immisszió
légszennyező anyagok
fogalmát.
Ismerje a szmog keletkezésének okát, a szmog
típusokat tudja jellemezni.
Ismerje a levegő öntisztulásának folyamatait.
1.5. Település környezetvédelme
TÉMAKÖRÖK
1.5.1. Települések és urbanizáció
1.5.2. A zaj

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a település fogalmát és típusait. Tudja
jellemezni az urbanizáció folyamatát.
Ismerje az infrastruktúra fogalmát, jellemzőit.
Ismerje a hangtani alapfogalmakat,
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1.5.3. Radioaktivitás és radioaktív
sugárzás alapfogalmai
1.5.4. Hulladékgazdálkodás

mértékegységeket: hang, hangmagasság,
hullámhossz, hangnyomás, hangteljesítmény,
hangintenzitás, hangnyomásszint,
hangteljesítményszint, hangintenzitás-szint.
Ismerje a zaj fogalmát és élettani hatásait, a
zajforrások csoportosítását.
Ismerje a radioaktivitás alapfogalmait:
radioaktív izotóp, aktivitás, bomlási állandó,
felezési idő, α-, β - bomlások. Ismerje a
sugárterhelés fogalmát, forrásait.
Ismerje a hulladék fogalmát, csoportosítását,
környezeti hatásait. Ismerje a
hulladékgazdálkodás fogalmát, célkitűzéseit.
Tudja bemutatni a megelőzés, hasznosítás és
ártalmatlanítás lehetőségeit, a hulladékgyűjtés
és szállítás módjait, eszközeit.

2. Vízgazdálkodási alapismeretek
2.1. Hidrometeorológia és vízkészlet-gazdálkodás
TÉMAKÖRÖK
2.1.1. Hidrometeorológia

2.1.2. Vízháztartási egyenlet
2.1.3. Vízkészletek csoportosítása és
változása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az időjárási elemeket, azok mérési
módjait, eszközeit (hőmérséklet, szél,
napsugárzás, csapadék, párolgás,
páratartalom).
Ismerje a víz hidrológiai körfolyamatát és
az azt leíró vízháztartási egyenletet.
Tudja csoportosítani a vízkészleteket
(felszíni, felszínalatti vízformák).

2.2. Hidrológia-hidraulika
TÉMAKÖRÖK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.2.1. A vízgyűjtő terület és jellemzői
Ismerje a vízgyűjtő terület, a vízválasztó, az
összegyülekezési idő fogalmát.
Ismerje a lefolyásból származó vízhozam
meghatározásának módját.
2.2.2. Felszín alatti vizek jellemzői
Ismerje a felszínalatti vízformák fogalmát,
csoportosítását.
Tudja jellemezni a különleges vizeket:
ásványvíz, gyógyvíz, hévíz, artézi víz.
2.2.3. Vízfolyások jellemzői
Ismerje a vízfolyások kialakulásának
folyamatát.
Tudja jellemezni a vízfolyások három
szakaszát hordalékszállítás szempontjából:
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felső-, közép-, alsó szakasz.
Ismerje a vízfolyások alaktani jellemzőit.

2.2.4. Hidrosztatika

Tudjon alakhelyes víznyomás ábrákat
rajzolni. Ismerje a nyugalomban lévő
folyadéktérben ható nyomás nagyságának
és az abból származó eredő erőnek a
meghatározási módját.
Ismerje az úszás fogalmát.

2.2.5. Hidrodinamika: gravitációs
vízmozgások

2.2.6. Hidrodinamika: nyomás alatti
vízmozgások

Tudja csoportosítani a
folyadékmozgásokat.
Ismerje a gravitációs vízmozgások
jellemzőinek számítására szolgáló
összefüggéseket.
Ismerje a nyomás alatti vízmozgások
jellemzőinek számítására szolgáló
összefüggéseket (Bernoulli-egyenlet, helyi
és hossz-menti veszteségeket).
2.3. Vízméréstan

TÉMAKÖRÖK
2.3.1. Vízállás mérése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a vízmélység, a vízállás és
vízhozam fogalmát, a vízállásmérés elvét és
módszereit, a lapvízmércék kialakítását és a
rajzoló vízmércék főbb szerkezeti
egységeit, működését.
Ismerje a nevezetes vízállásértékeket
(LNV, LKV, NV, KV, KöV) és vízállások
gyakoriságának, tartósságának fogalmát.
2.4. Geodézia

TÉMAKÖRÖK
2.4.1. Vízszintes mérések

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a terepi részletpontok vízszintes-,
abszolút- és relatív értelmű
helymeghatározásának elvét, módjait. Értse
az egyenesek kitűzésének eljárásait, ismerje
a hosszmérés lépéseit.
Ismerje a derékszögű koordinátamérés
eszközeit és a mérés végrehajtásának
lépéseit, valamint a mérési eredmény
dokumentálásának módját.

3. Környezettechnikai alapok
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3.1. A fizikai eljárások alapelvei
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1.1. A sűrűségkülönbség elvén alapuló
eljárások
3.1.2. Méretkülönbség elvén alapuló
eljárások

Ismerje a fizikai eljárások, műveletek
alapelveit.
Ismerje az ülepítés és sűrítés folyamatát.
Legyen képes csoportosítani az ülepítőket.
Ismerje a méretkülönbség elvén alapuló
berendezések működési elvét, a szűrés
elméleti alapjait.
Legyen képes csoportosítani a szűrőket
különböző szempontok szerint (szűrőanyag,
szűrési sebesség, kialakítás).

3.2. Kémiai eljárások, műveletek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.2.1. Közömbösítés (semlegesítés)

Ismerje a közömbösítés elvét, a kapcsolódó
kémiai fogalmakat.
3.2.2. Csapadékképzéssel járó folyamatok Ismerje a környezettechnikában alkalmazott
csapadékképzéssel járó technológiák
alapelveit.
3.2.3. Oxidáció
Ismerje az oxidáció fogalmát.
Értse a klórszármazékokkal és ózonnal
történő oxidációs eljárások alapelveit.
3.2.4. Derítés
Ismerje a derítés célját, részfolyamatait.
3. Biológiai eljárások alapjai
TÉMAKÖRÖK
3.3.1. Aerob eljárások

3.3.2. Anaerob eljárások

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az aerob biológiai eljárások alapelvét,
az eljárások leggyakoribb alkalmazási
területeit.
Tudja a komposztálás és az aerob
szennyvíztisztítási eljárások elvét.
Ismerje az anaerob biológiai eljárások
alapelvét, az eljárások leggyakoribb
alkalmazási területeit (rothasztás, biogáz
előállítás).

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
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Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
NINCS
zsebszámológép, körző,
vonalzók, függvénytáblázat (egyidejűleg
többféle is lehet)
NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
Feladatlap
Egy tétel kifejtése,
Számítást igénylő és
amely „A” és „B”
Tesztfeladatok
ábra felismerési
feladatot tartalmaz
feladatok
40 pont

100 pont

60 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli feladatsornak szükség esetén tartalmazniuk kell az egyes feladatok megoldásához
szükséges ábrákat, nomogramokat, diagramokat és különféle táblázatokat, illetve ezek részleteit.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatlap két részből áll: 15-20 tesztfeladatból és egy számítási és ábra felismerési
feladatcsoportból.
A tesztfeladatok azonos arányban tartalmaznak környezetvédelmi és a vízgazdálkodási
témaköröket. A feladatlap „Számítást igénylő és ábra felismerési feladatok” része 4-6 feladatból
áll, amelynél egy-egy feladat több részfeladatot is tartalmazhat. A feladatok azonos arányban
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kerülnek kiírásra a környezetvédelmi és vízgazdálkodási témakörökből. A vizsgázó szabadon
oszthatja be a tesztfeladatok megválaszolására, illetve a feladatok megoldására az idejét.
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás:
- Környezetvédelemhez kapcsolódó témakörök:
- ökológiai alapfogalmak,
- természetvédelem alapjai,
- a víz, mint környezeti elem,
- a levegő és a talaj, mint környezeti elem,
- település környezetvédelme.
- Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó témakörök:
- hidrometeorológia és vízkészlet-gazdálkodás,
- hidrológia-hidraulika,
- vízméréstan,
- geodézia,
- a fizikai eljárások alapelvei,
- kémiai eljárások, műveletek,
- biológiai eljárások alapjai.
Tesztfeladatok az alábbi típusok közül kerülhetnek ki: egyszerű választás, többszörös választás,
négyféle asszociáció, igaz-hamis állítások.
A számítást igénylő és ábra felismerési feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- folyamatleírás,
- hiányos szövegkiegészítése,
- ábra felismerése,
- következtetések levonása ábrák alapján.
A számításos feladatok az alábbi témakörök számítási feladatain alapulnak:
- a víz, mint környezeti elem,
- a levegő és a talaj, mint környezeti elem,
- település környezetvédelme,
- hidrológia-hidraulika,
- vízméréstan,
- geodézia,
- környezettechnikai alapok.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
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A szóbeli vizsga a tételsorból húzott tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített
szemléltető forrásanyagot felhasználhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
Az „A” feladatok a környezetvédelmi alapismeretek, a „B” feladatok a vízgazdálkodási
alapismeretek és a környezettechnikai alapok témakörökből kerülnek összeállításra.
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben, az alábbi témakörök
bemutatását igényli a vizsgázóktól:
„A” feladatok
- ökológiai alapfogalmak,
- a természetvédelem alapjai,
- a víz, mint környezeti elem,
- a levegő és a talaj, mint környezeti elem,
- település környezetvédelme.
„B” feladatok
- hidrometeorológia és vízkészlet-gazdálkodás,
- hidrológia-hidraulika,
- geodézia,
- a fizikai eljárások alapelvei,
- kémiai eljárások, műveletek,
- biológiai eljárások alapjai.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák szerint történik:
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
Pontszámok
Szempontok, kompetenciák
„A”
„B”
Összesen
feladat
feladat
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
3 pont
3 pont
6 pont
Tartalmi összetevők, fogalmak ismerete,
15 pont
15 pont
30 pont
összefüggések felismerése
A felelet felépítése, magyar nyelvhelyesség
3 pont
3 pont
6 pont
Szakkifejezések használata
4 pont
4 pont
8 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

25 pont

25 pont

50 pont”

34. Az R. Melléklet KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
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A közgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXIV. Közgazdaság ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 345 02
Nonprofit menedzser,
- 54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
- 54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
- 54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző,
- 54 344 03
Vám -, jövedéki- és termékdíj ügyintéző,
- 54 344 04
Államháztartási ügyintéző.

A) KOMPETENCIÁK
1. Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a fogalmak felismerésére meghatározás
1.1. A szakmai fogalmak
alapján, illetve a fogalmak definiálására.
helyes használata
Tudja a szakmai fogalom lényegi sajátosságait.
Legyen képes szövegkörnyezetben az egy témához
1.2. A szakmai fogalmakkal
kapcsolódó fogalmak kiválasztására, az
az ismeretanyag bemutatása,
összetartozó fogalmak együttes használatára
értelmezése
szövegalkotásban.

TÉMÁK
2.1. Pontos számítások,
egyértelmű megfogalmazás,
áttekinthető külalak
2.2. Precizitás

2.3. Felelősségteljes
munkavégzés

TÉMÁK
3.1. Információgyűjtés

2. Precizitás, pontosság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Önálló bizonylat vagy dokumentum elkészítésénél
tudja alkalmazni az információ feldolgozásának és
számítási módjának megismert eljárási szabályait.
Legyen a munkája pontos, a szakmai
követelményeknek megfelelő.
Tartsa be a pénzügyi és számviteli bizonylatdokumentáció kitöltési szabályait, kiemelten kezelve
a szabályos javítás elsajátítását.
Tudjon felelősséget vállalni az elvégzett munka
tartalmáért és formájáért.

3. Lényegkiemelés és szabálykövetés
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja kiválasztani a rendelkezésre álló
információhalmazból az adott szakmai
tartalomhoz kapcsolódó lényeges és kevésbé
lényeges információt.
Tudja adott szempont szerint csoportosítani,
rendezni az információkat.
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3.2. Gyakorlatias
feladatértelmezés

Legyen képes a gazdasági eseményeket rögzítő
bizonylatokat egy adott vállalkozás és időszakasz
köré rendezni.
Legyen képes az utasítások megértésére, a kiadott
feladatok szerinti elvégzésére és a pontos
munkavégzésre.

3.3. Szabálykövetés

4. Kapcsolatteremtő képesség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
4.1. Szakmai kommunikáció
Használja helyesen a szakmai fogalmakat,
valamint tartsa be az üzleti etikett szabályait.
Együttes feladat elvégzése esetén, a saját
feladatok megoldása mellett legyen képes a
másokkal való együttműködésre.
4.2. Konfliktusmegoldó készség Legyen képes a munka során fellépő szakmai és
személyes nézeteltérések kezelésére, a másik fél
tiszteletben tartása mellett, építő kritika
meghallgatására, illetve megfogalmazására.
4.3. Szervezőkészség
Legyen képes a lehetséges megoldások közül a
legjobb kiválasztására és a választás indoklására.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Gazdasági és jogi alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
1.1. Mikrogazdasági alapok

1.2. A vállalat termelői

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a szükséglet és a javak fogalmát, főbb
csoportjait és kapcsolatait.
Ismerje a gazdasági folyamat elemeit, a
munkamegosztás szerepét, a gazdasági körforgás
alapvető módjait és jellemzőit.
Ismerje a piaci alapfogalmakat és szereplőket.
Ismerje a kereslet és kínálat kölcsönhatását.
Tudja bemutatni a piaci mechanizmus működését,
tudja összehasonlítani a különböző piaci állapotokat
grafikus ábrázolás alapján.
Tudjon felsorolni fogyasztói döntést befolyásoló
tényezőket, és ismerje az ár- és a jövedelemváltozás
hatásait egy-egy tipikus termék vagy szolgáltatás
keresletére.
Tudjon különbséget tenni rugalmas és rugalmatlan
kereslet között.
Ismerje a vállalat környezetét, piaci kapcsolatait,
tevékenységének alapvető formáit.
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magatartása és a kínálat

1.3. A nemzetgazdaság

1.4. Jogi alapismeretek

Ismerje a termelés költségeinek csoportosítását,
összefüggéseit, tudja a költségfüggvényeket
jellemezni és ábrázolni.
Ismerje a gazdálkodás folyamatában mérhető
gazdaságosság követelményeit.
Tudja megkülönböztetni az explicit, implicit,
számviteli és gazdasági költségeket.
Ismerje a számviteli profit, gazdasági profit és a
normál profit összefüggéseit, tudja a közöttük lévő
összefüggéseket értelmezni.
Tudja számszerűen meghatározni a fedezeti összeg
nagyságát és grafikusan szemléltetni a változásait.
Legyen képes értékelni egy vállalkozás
gazdálkodásának eredményét.
Ismerje a piaci formákat és tudja összehasonlítani a
kínálat meghatározásának módját a különböző piaci
feltételek mellett.
Ismerje a nemzetgazdaság fogalmát és ágazati
rendszerét.
Legyen képes jellemezni a gazdasági alanyok
(szereplők) főbb csoportjait (vállalat, háztartás,
állam, külföld).
Ismerje az állam feladatait és az állam gazdasági
szerepét.
Tudja értelmezni a nemzetgazdaság teljesítményét
kifejező különböző kategóriákat.
Legyen képes ezeket a mérőszámokat számszerűen is
meghatározni és összehasonlítani.
Tudjon különbséget tenni a nominális mérőszámok és
a reálértéken meghatározott mérőszámok között.
Ismerje a jogszabályok szerkezetének,
megjelenésének és érvényességének szabályait.
Ismerje a kis- és középvállalkozások jellemzőit, az
üzleti vállalkozás sajátosságait.
Ismerje az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozás
jellemzőit, alapításának, szüneteltetésének és
megszűnésének főbb szabályait.
Legyen képes felsorolni és a felelősség szerint
csoportosítani a gazdasági társaságok formáit.
Tudja jellemezni az egyes társasági formákat.
Tudjon különbséget tenni a csődeljárás és a
felszámolási eljárás között.
Ismerje a szerződés fogalmát, a szerződés
érvényességének, létrejöttének, megszűnésének,
módosításának és a követelések elévülésének
feltételeit.
Ismerje fel a leggyakoribb szerződések (adásvétel,
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bérlet, letét, megbízás, vállalkozás, szállítás,
fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és
betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing,
biztosítás) tárgyát, alaki és formai követelményeit,
sajátosságait.
Ismerje a szerződés megerősítése, biztosítékadás
(foglaló, kötbér, kezesség) fajtáit.
Ismerje a szerződés teljesítése és a szerződésszegés
eseteit, következményeit.
Ismerje a marketing fogalmát.
Legyen képes jellemezni a marketing szerepét a
vállalkozásban.
Legyen képes bemutatni a marketing-mix, a
reklámtevékenység jogi eszközeit.

1.5. Marketing

2. Általános statisztika és statisztika gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
2.1. Statisztikai alapfogalmak

2.2. Viszonyszámok és
alkalmazásuk

2.3. Középértékek és
alkalmazásuk

2.4. Index számítás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje
- a statisztika fogalmát,
- a sokaság fogalmát és azok jellemzőit,
- az ismérv fogalmát és fajtáit,
- a csoportosítás, a statisztikai sorok és a statisztikai
táblák fajtáit, készítését.
Tudja felismerni az információ forrásait.
Tudja
- a viszonyszám fogalmát és alkalmazási területét,
- a dinamikus viszonyszámot és fajtáit,
- a megoszlási viszonyszámot,
- az intenzitási viszonyszám jellemzőit,
leggyakoribb alkalmazási területeit.
Megadott adatok alapján legyen képes a fenti
mutatók kiszámítására. Legyen képes egyszerű
értelmezések megfogalmazására a kiszámított
adatokból.
Tudja
- a középérték fogalmát, fajtáit és alkalmazási
területét,
- a számított középértékeket: számtani-,
kronologikus-, mértani átlagot.
Legyen képes megadott adatok alapján a felsorolt
mutatószámok számításainak elvégzésére, a
kiszámított adatokból egyszerű értelmezések
megfogalmazására.
Legyen képes egyedi és együttes érték-, ár- és
volumenindexek valamint az aggregátumok
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2.5. Grafikus ábrázolás

különbségei számítására alapadatokból, ismerje az
indexek közötti összefüggéseket, legyen képes a
kiszámított eredményeket értelmezni.
Ismerje a grafikus ábrázolás célját, eszközeit,
alkalmazási területeit.
3. Pénzügyi alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
3.1. Pénzügyi
intézményrendszer és a
pénzügyi szolgáltatások

3.2. Pénzforgalom

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja felsorolni és értelmezni a pénz funkcióit.
Legyen képes felsorolni és értelmezni a passzív
bankügyletek formáit (betétgyűjtés, értékpapírok
kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és más
banktól).
Legyen képes felsorolni és értelmezni az aktív
bankügyletek formáit (hitelezés), valamint a
hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi és személyi
biztosíték alapismereteit.
Legyen képes felsorolni és értelmezni a semleges
bankügyletek formáit.
Legyen képes jellemezni a kétszintű bankrendszert.
Ismerje a jelenlegi magyar pénzügyi
intézményrendszer felépítését.
Ismerje a jegybank és a monetáris szabályozás
kapcsolatát, a magyar központi bank feladatait, a
monetáris irányításban betöltött helyét.
Tudja megkülönböztetni a monetáris és a fiskális
politika fogalmakat.
Tudja felsorolni a pénzügyi intézmények jellemzőit
(hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), és az
általuk végzett pénzügyi szolgáltatásokat (pénzügyi
szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatások).
Ismerje a nem monetáris közvetítőket és
feladataikat (biztosítók, nyugdíjpénztárak).
Ismerje a betétvédelmi szabályokat.
Ismerje a pénzforgalom általános szabályait, a
fizetési számlák fajtáit.
Ismerje a fizetési számla megnyitása, fizetési
számla feletti rendelkezés, valamint a pénzforgalmi
szolgáltatások lebonyolításának lépéseit.
Ismerje az alapvető banki titoktartási szabályokat.
Legyen képes megkülönböztetni az alábbi fizetési
módokat:
- fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés,
a fizető fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés,
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- fizetési számlához kötődő készpénzfizetés:
(készpénz-fizetésre szóló csekk kibocsátása és
beváltása) készpénzbefizetés fizetési számlára,
készpénzkifizetés fizetési számláról,
- fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás,
- készpénzfizetés.
Ismerje a készpénzforgalom lebonyolításának
helyére, valamint a pénztár, a pénzkezelés és
pénztári forgalom elszámolására vonatkozó és a
pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök
legfontosabb alapvető elvárásait.
3.3. Pénzügyi piac és termékei Ismerje a pénzügyi piacoknak a gazdaságban
betöltött szerepét.
Tudja csoportosítani a pénzügyi piacokat, felsorolni
a részpiacok jellemzőit.
Képes legyen felsorolni az értékpapírok megjelenési
formáit és ismertetni főbb jellemzőiket (részvény,
kötvény, állampapírok, banki értékpapírok).
3.4. Biztosítási alapismeretek Ismerje a biztosítási alapfogalmakat, a biztosítás
szerepét, jelentőségét a modern gazdaságban.
4. Pénzügy gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
4.1. Pénz időértéke

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes felismerni a jelen és jövőértékre
vonatkozó feladatokat, elvégezni egyszerű
diszkontálási és kamat (egyszerű és kamatos kamat)
számítási feladatokat.
4.2. Értékpapírok értékelése Ismerje az értékpapírok hozamdefinícióit (kamat,
osztalék).
Legyen képes egyszerű hozamszámítási feladatok
végzésére a kötvény (névleges hozam, egyszerű
hozam) és a részvény (várható hozam) számítása
témakörében.
4.3. Valuta, deviza árfolyama Ismerje és értse a valuta, a deviza és árfolyam
fogalmakat, egyszerű konvertálási feladatokat
legyen képes elvégezni.
5. Adózási alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
5.1. Az államháztartás
rendszere

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az állam szerepét a modern gazdaságban, a
közfeladatok ellátásának szükségességét és a
finanszírozási forrásait.
Legyen képes felsorolni az államháztartás
alrendszereit (központi és önkormányzati
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5.2. Adózási alapfogalmak

5.3. Kiemelt adónemek

alrendszer).
Legyen képes felsorolni a főbb költségvetési
bevételeket, költségvetési kiadások fő tételeit,
legyen képes értelmezni a költségvetés egyenlegét.
Ismerje az adó és az adórendszer fogalmakat.
Ismerje az adózási alapfogalmak: adóalany,
adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség,
adókedvezmény, adókötelezettség jelentését.
Tudja megnevezni a magyar adójog forrásait.
Legyen képes az adókat csoportosítani:
jövedelemadó, forgalmi típusú adó,
vagyonadóztatás ismérv szerint.
Ismerje az alábbi kiemelt adónemek főbb
jellemzőit:
- személyi jövedelemadó: alanyai, a jövedelem,
bevétel és költség értelmezése, az adó mértéke, az
összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló
tevékenységből származó, nem önálló
tevékenységből származó), az adóalapot csökkentő
kedvezmények, az összevont adóalap adója, az
adókedvezmények,
- általános forgalmi adó: az adóalany, az adó
mértéke, a fizetendő adó megállapítása, az adó
levonási jog, az adófizetési kötelezettség, a
számlázás (számla, nyugta adattartalma),
- helyi adók (vagyoni típusú, kommunális jellegű
adók, helyi iparűzési adó) alapismeretei.
6. Adózás gyakorlat

TÉMAKÖRÖK
6.1. Személyi jövedelemadó

6.2. Általános forgalmi adó

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az összevont adóalap értelmezésére és
azt terhelő adó kiszámítására (feladatban megadott
összegű adóalap csökkentő és adókedvezmény
figyelembevételével).
Tudja értelmezni alapinformációkból az
adóhatósággal adóbevalláskor rendezendő adó
összegét.
Tudja az adó összegét meghatározni az adóalap
után, valamint, ha a számla összege a fizetendő adót
is tartalmazza.
Ismerjen az általános adókulcstól eltérő adó
mértékeket.
Legyen képes az értékesítések után felszámított
fizetendő adó megállapítására, valamint a
beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó
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6.3. Helyi adók

kiszámítására.
Legyen képes a vállalkozást terhelő áfa
megállapítására (alapesetekben).
Legyen képes az elszámolandó adó megállapítására,
számla, nyugta kitöltésére.
Tudjon az egyes adótípusokra egyszerű
adószámítási feladatokat elvégezni az adóalap és
adómérték megadásával.
7. Számviteli alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
7.1. Számviteli törvény

7.2. Vállalkozás vagyona

7.3. Könyvelési tételek
szerkesztése, a számlakeret

7.4. Tárgyi eszközök
elszámolása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja felsorolni a számvitel feladatait, területeit.
Tudja megnevezni a számvitel szabályozásának
alapdokumentumait (külső és belső szabályozás).
Ismerje a számviteli bizonylatok szerepét, tudja
csoportosítani a bizonylatokat, értelmezni a bizonylati
elvet, ismerje az alapvető tartalmi és formai
elvárásokat a bizonylatokkal szemben.
Ismerje a számviteli beszámoló szerepét, tudja
felsorolni fajtáit és a beszámoló részeit.
Ismerje a leltár szerepét, jellemzőit.
Ismerje a mérleg szerepét és jellemzőit, az „A” típusú
mérleg felépítését.
Ismerje a mérlegfőcsoportok tartalmát és definícióját
(az eszköz- és forrás csoportok).
Ismerje az eredmény-kimutatás szerepét és jellemzőit,
legyen képes megnevezni változatait, felsorolni az
eredmény-kimutatás kategóriáit és kapcsolataikat.
Ismerje a könyvviteli számlák fogalmait, ismerje az
egységes számlakeret felépítését és szerkezetét.
Ismerje a főkönyvi számlák nyitása, zárása, az
idősoros és számlasoros könyvelés alap lépéseit.
Tudjon különbséget tenni a mérleg valamint a
költség- és eredményszámlák között.
Tudja értelmezni az analitikus és szintetikus
könyvelés kapcsolatát.
Legyen képes a tárgyi eszközök csoportosítására.
Tudja a tárgyi eszközök értékelésére vonatkozó
alapvető (csökkentő tételek nélkül) bekerülési érték
szabályokat, legyen képes a fordulónapi mérlegérték
megállapítására megadott adatokból.
Ismerje az amortizáció megállapítása alapvető
eljárásait (lineáris, teljesítményarányos).
Legyen képes a belföldi beruházási szállítókkal
kapcsolatos tételek könyvelésére saját pénzeszközből
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7.5. Anyagkészletek
elszámolása

7.6. Jövedelem elszámolás

7.7. A saját termelésű
készletek elszámolása

7.8. Termékértékesítés
elszámolása

és hitelből finanszírozással.
Legyen képes a tárgyi eszközök üzembe helyezése
könyvelésére.
Legyen képes a tárgyi eszközök értékcsökkenésének
főkönyvi elszámolására.
Ismerje az anyagok fajtáit és jellemzőiket.
Ismerje az anyagok raktári és analitikus
nyilvántartásának alapvető információ tartalmát.
Legyen képes az anyagbeszerzés könyvelése számla
szerinti áron (tényleges beszerzési áron való
nyilvántartásnál), a visszaküldés és az engedmény
gazdasági események könyvelésére.
Legyen képes az anyagkészlet csökkenések értékének
számítására és a felhasználás könyvelésére átlagáron,
csúsztatott átlagáron és FIFO- elv alapján.
Legyen képes elvégezni a leltári eltérések számítását
és könyvelését.
Ismerje a jövedelemmel kapcsolatos analitikus
nyilvántartások információ tartalmát.
Tudja felsorolni a jövedelem részeit, a levonásokat.
Legyen képes a bérfeladás számítása és könyvelése, a
levonások könyvelése feladatok elvégzésére.
Tudja a bérek közterheinek számítását, könyvelését.
Legyen képes a jövedelem kifizetése (készpénzes és
folyószámlára történő átutalás) eseményeket
könyvelni.
Tudja felsorolni a saját termelésű készletek fajtáit.
Ismerje az önköltség alapvető elemeit.
Ismerje a saját termelésű készletek analitikus és
főkönyvi nyilvántartásának alapvető
információtartalmát.
Ismerje a termelési költségek típusait, a költségek
könyvviteli elszámolását a költségnemek szerint.
Legyen képes a saját termelésű készletek raktárra
vételének könyvelésére összköltség eljárással.
Ismerje az értékesítés bizonylatolása rendjét, a számla
tartalmi elemeit.
Tudja kiszámítani az értékesítéshez kapcsolódó
bevétel, forgalmi adó és készletcsökkenés (átlagár,
FIFO értelmezésben) összegeket.
Legyen képes lekönyvelni az értékesítés, visszaküldés
és minőségi engedmény tételeket összköltség
eljárással.
8. Számvitel gyakorlat
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TÉMAKÖRÖK
8.1. Pénzkezeléshez
kapcsolódó bizonylatok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes alapinformációkból a következő
bizonylatok elkészítésére vagy a bizonylatok
tartalmi és formai elemei megjelenítésére:
- kiadási és bevételi pénztárbizonylat,
- készpénzfizetési számla,
- bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események
bizonylatai.
8.2. A tárgyi eszköz
Legyen képes értelmezni a tárgyi eszköz egyedi
nyilvántartása
nyilvántartó lap szerepét.
Legyen képes elvégezni az időarányos lineáris és a
teljesítményarányos amortizáció számításokat, az
ezekhez kapcsolódó eszköz értéket meghatározni.
8.3. A készletek (anyagok és Legyen képes alapinformációkból a következő
saját termelésű készletek)
bizonylatok elkészítésére vagy a bizonylatok
bizonylatai
tartalmi és formai elemei megjelenítésére:
- készlet bevételezési, kivételezési bizonylat,
- készletnyilvántartó lap,
- szállítólevél,
- számla.
8.4. A jövedelem-elszámolás Legyen képes a bérszámfejtő lap alapján a nettó bér
bizonylatai
megállapítására.
A vizsga részei

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

középszint
Írásbeli vizsga
Szöveges adatok tárolására
és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
vonalzó, toll, ceruza
NINCS

Szóbeli vizsga
NINCS

NINCS
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Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
Feladatlap

15 perc

I. Feleletválasztás, egyszerű
rövid választ igénylő
feladatok
40 pont

100 pont

II. Üzleti számítást,
könyvviteli tételszerkesztést igénylő
feladatok
60 pont

Egy tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli feladatlap különböző típusú feladatok kombinációjából áll. Az írásbeli feladatsor két
feladatcsoportot (feleletválasztásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok és az üzleti
számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok) tartalmaz. A szerkezeti részekre bontás
nem a témakörök szerint, hanem a feladatok eltérő jellege miatt történik. Az egyes részek a
feladatok típusában és a hozzájuk kapcsolódó kompetenciákban különböznek. A vizsgázó a
rendelkezésre álló időkeretet szabadon használhatja fel az egy feladatlapon kiosztott két
feladatcsoport megoldására.
A központi feladatlap tartalmazza a feladatok megoldásához szükséges szöveges és képi anyagot,
a használható számlarendet (számlatükröt).
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatsor egészének összeállításánál az alábbi tartalmi arányok az irányadók:
Gazdasági és jogi alapismeretek
25%-30%
Általános statisztika és statisztika gyakorlat
15%-20%
Pénzügyi alapismeretek és pénzügyi gyakorlat
20%-25%
Adózási alapismeretek és adózás gyakorlat
5%-10%
Számviteli alapismeretek és számviteli gyakorlat
20%-25%
Ezeknek az arányoknak a feladatsor egészében kell érvényesülniük, az egyes feladatcsoportokban
ettől eltérő mértékben is megjelenhetnek az egyes témakörök.
Az írásbeli feladatok jellemzően lehetnek:
I. Feleletválasztás, egyszerű rövid választ igénylő feladatok
Ezek a feladatok olyan kompetenciákat mérnek, amelyek a szakma elméleti ismeretanyagához,
módszertani eljárásaihoz kapcsolódnak. Ezért alkalmasak az alapfogalmak, jelenségek és
szabályok ismeretének, rendszerezésének, továbbá az összefüggések helyes felismerésének
mérésére.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok esetén a vizsgázónak önállóan kell megalkotnia
vagy leírnia a szöveges választ, amely a feladat leírása szerint jelenthet egy-egy betűjelet,
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képletet (illetve számítási módot), egy-két szavas kiegészítést, felsorolást vagy egy-két
mondatban megválaszolható meghatározást is.
Lehetséges feladattípusok:
- feleletválasztás,
- definíciók,
- egymáshoz rendelés (pl. képek, dokumentumok kiválasztása szöveghez),
- fogalmak felismerése,
- igaz-hamis állítások,
- események sorrendjének megállapítása,
- ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok,
- táblázat kitöltése vagy kiegészítése,
- ténybeli hibák azonosítása, javítása,
- hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése.
Ebben a részben a részletes követelményekben felsorolt témakörök bármelyikéből készülhet
feladat, feladathoz tartozó részkérdés, de a kérdések 75%-a közvetlenül a Gazdasági és jogi
ismeretek témakörhöz, (azaz az 1.1.-1.5. pontokban megnevezett témakörökhöz), míg a kérdések
25%-a a többi témakör (azaz a 2.1.-8.4. pontokban megnevezett témakör) valamelyikéhez
kapcsolódik. A témakörök kiválasztására ezen túlmenően kötelező előírás nincs, a különböző
témakörökhöz tartozó kérdések a kérdés jellege szerint (pl. az igaz-hamis állítások) vannak egy
feladathoz csoportosítva és összevonva. A feladatlap I. részében maximálisan 6-9 feladat
szerepelhet, amelyek pontszáma 4-8 pont között változhat.
II. Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok
Ebben a részben a szakmai alapismeretek gyakorlati eljárásait kell alkalmazni, a részletes
követelményekben szereplő egy-egy eseménysorozat feldolgozásához kapcsolt számítási,
táblázatkészítési, bizonylatkitöltést vagy tételszerkesztést igénylő feladat során. A feladatok egy
vagy több részkérdésből állnak. A második rész legfeljebb 5 feladatot tartalmazhat, amelyek
egyenkénti pontértéke 8-15 pont között változhat.
Lehetséges feladattípusok:
- táblázat kitöltése vagy kiegészítése,
- eredmények értelmezése,
- hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése,
- számítási feladatok,
- könyvviteli tételszerkesztés,
- dokumentumok, bizonylatok kitöltése,
- bizonylat tartalmak kijelölése.
Az üzleti számítást, bizonylatkitöltést és tételszerkesztést igénylő feladatok, a részletes
követelményekben meghatározottak szerint az alábbi témakörökből adhatók:
- Általános statisztika és statisztika gyakorlat:
- viszonyszámok és alkalmazásuk,
- középértékek és alkalmazásuk,
- index számítás.
- Pénzügy gyakorlat:
- a pénz időértéke,
- értékpapírok értékelése,
- valuta, deviza árfolyama.
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- Adózás gyakorlat:
- személyi jövedelemadó,
- általános forgalmi adó,
- helyi adók.
- Számviteli alapismeretek:
- vállalkozás vagyona,
- tárgyi eszközök elszámolása,
- anyagkészletek elszámolása,
- jövedelem elszámolás,
- a saját termelésű készletek elszámolása,
- termékértékesítés elszámolása.
- Számvitel gyakorlat:
- pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok,
- a tárgyi eszköz nyilvántartása,
- a készletek (anyagok és saját termelésű készletek) bizonylatai,
- a jövedelem elszámolás bizonylatai.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldását, valamint az egyes megoldási
lépésekre adható részpontszámokat és szempontokat ad a hiányos vagy hibás megoldások
értékeléséhez. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott elméleti ismereteket kérik
számon a vizsgázóktól.
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását értékelik.
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A tétel megnevezi, és
részletesen felsorolja az ismertetésre kerülő tematikus egységeket. Egy tétel csak egy olyan
tematikus egységhez kapcsolódhat, amely a részletes követelményekben önálló témakörként
szerepel. A tételt úgy kell összeállítani, hogy néhány megnevezett fogalommeghatározása mellett
kötelezően előírja legalább egy ezek közötti kapcsolat, kölcsönhatás, összefüggés, szabály vagy
törvényszerűség ismertetését is.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor legalább 20 tételből áll. A tételek 20-25 %-át évente cserélni kell. A tételek
összeállításakor - az alábbi kötelező arányok teljesítése után -, a kérdező tanár a többi tételhez
szabadon választhat témakört.
A szóbeli tételsor tételei az alábbi témakörökből jelölhetők ki:
- Gazdasági és jogi alapismeretek (minimum 10 db):
- mikrogazdasági alapok,
- a vállalat termelői magatartása és a kínálat
- a nemzetgazdaság,
- jogi alapismeretek,
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- marketing alapjai.
- Pénzügyi alapismeretek témakörei (minimum 3db):
- pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások,
- pénzforgalom,
- pénzügyi piac és termékei.
- Adózási alapismeretek témakörei (minimum 2 db):
- az államháztartás rendszere,
- adózási alapfogalmak,
- kiemelt adónemek.
- Számviteli alapismeretek témakörei (minimum 2 db):
- számviteli törvény,
- vállalkozás vagyona.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a
feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Feladat megértése, a lényeg kiemelése

10 pont

Alapfogalmak ismerete, definiálása, rendszerezése
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása,
magyarázása
Törvényszerűségek, szabályok, összefüggések értelmezése

10 pont

Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód

5 pont

Szaknyelv alkalmazása

5 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

10 pont
10 pont

50 pont”

35. Az R. Melléklet ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I.

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

Az ügyvitel ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXV. Ügyvitel ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
54 346 01
Irodai asszisztens,
54 346 02
Ügyviteli titkár.
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A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata

A szakmai fogalmak megfelelő alkalmazása.

1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

A téma tartalmának logikus felépítése a szakmai
kifejezések helyes alkalmazásával.
A mondanivaló egyértelmű, egyszerű, világos
közvetítése.
Szakszókincs, nyelvi eszközök használata.
A téma szakszerű, szabatos, lényegre törő kifejtése.

2. Precizitás, pontosság, megbízhatóság
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Adatbevitel

2.2. Nyilvántartások vezetése
2.3. Információ

Legyen képes a számítógép szakszerű használatára, a
megadott hibahatáron belüli adatbevitelre, gépelésre.
Ismerje a legfontosabb irodai programokat, azok
alkalmazási területeit.
Legyen képes az irodai dokumentumok és
nyilvántartások – utasítások szerinti – elkészítésére, a
fontosabb dokumentumok kitöltésére, kezelésére.
Legyen képes az információforrások kezelésére,
adatok, információk keresésére és azok felhasználására
valamint a megfelelő helyre és időben történő
továbbítására.

3. Jó kommunikációs képesség szóban és írásban
TÉMÁK
3.1. Munkahelyi
kapcsolatok
3.2.

Ügyfélkapcsolatok

3.3. Elektronikus
kapcsolattartás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes munkakörében alkalmazni a helyes
kommunikációs formát, ismerje a munkahelyi
környezetben elvárt kulturált viselkedés szabályait,
legyen képes azok betartására.
Legyen képes jó kapcsolatot kialakítani külső
partnerekkel, a különböző típusú ügyfelek esetében
megtalálni a helyzetnek legmegfelelőbb
kommunikációs formát.
Legyen képes alkalmazni az elektronikus
kommunikáció szabályait, azokat tudja betartani.
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B) TÉMAKÖRÖK
1. Gépírás és iratkezelés gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
1.1. A vakírás alapjai

1.2. Dokumentumok
szerkesztése, készítése,
szövegszerkesztő programok
1.2.1. Dokumentumok típusai,
fajtái

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a számítógépes munkavégzéshez szükséges
előírásokat, különösen az egészséges és biztonságos,
valamint kényelmi szempontokat.
Legyen képes az adatbevitelhez, a
dokumentumszerkesztési és nyomtatási
tevékenységhez az eszközöket használni, a szükséges
mappákat, fájlokat létrehozni.
A tízujjas vakírás szabályos technikájával tudja
kezelni a számítógép billentyűzetét, legyen képes
minimum 150 leütés/perc sebességgel – lehetőleg
hibátlanul, illetve hibáit javítva – különböző
forrásanyagból adatbeviteli tevékenységet (másolás
nyomtatott szövegről) végezni.
Ismerje a számok, írásjelek, speciális karakterek
írástechnikai és helyesírási szabályait.

Ismerje a dokumentumok, iratok típusait (egyszerű
ügyiratok, szervezetek belső iratai, a hivatalos
szervekkel való kapcsolattartás iratai, az üzleti élet
gazdasági, kereskedelmi levelei, a munkavállalással
kapcsolatos iratok), fajtáit, szerkesztésük feltételeit.
Ismerje az elektronikus dokumentumok
létrehozásának műveleteit, a különböző programokkal
előállított anyagok mentésének módozatait.
Legyen képes forrásfájl alapján új dokumentumot
létrehozni, a forrásanyagot másként elmenteni,
átnevezni, másolni, nyomtatni.
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1.2.2. A dokumentumszerkesztés
követelményei, az irat- és
dokumentumszerkesztés
szabályai

Legyen képes alkalmazni dokumentumkészítési,
szövegszerkesztési ismereteit.
Ismerje fel a különböző programokkal létrehozott
dokumentumokat, tudja azokat megnyitni, más néven,
más fájlformátumban elmenteni, átnevezni,
nyomtatni.
Tudja alkalmazni a szövegszerkesztő program alábbi
funkcióit:
- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás,
- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés)
elhelyezése,
- karakterek formázása,
- bekezdések alkotása, formázása,
- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés)
elhelyezése,
- felsorolás,
- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú
tabulátor használata,
- szöveg beillesztése,
- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum
és idő, szövegdoboz, WordArt, szimbólum,
lábjegyzet beszúrása,
- irányított beillesztés,
- más irodai programmal előállított objektum
beillesztése,
- a beszúrt/beillesztett objektum formázása,
- szövegrész, szöveg keresése, cseréje,
- élőfej, élőláb létrehozása,
- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés,
automatikus elválasztás.
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1.2.3. A táblázatkészítés
műveletei

1.2.4. Számítógépes
nyomtatvány, űrlap és sablon
szerkesztése

Legyen képes elvégezni a tanult táblázatkezelő
programmal az alábbi műveleteket:
- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése,
- oldalbeállítás funkciói,
- adatbevitel,
- másolás, beillesztés,
- egyszerű táblázatok létrehozása,
- forrásfájlban kapott táblázat bővítése,
- táblázat esztétikus formázása,
- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása,
- karakterek formázása,
- adatok igazítása,
- különböző számformátumok alkalmazása,
- cellák egyesítése, felosztása,
- sor, oszlop beszúrása, törlése,
- egyszerű számolási műveletek elvégzése egyéni
képlettel vagy az alábbi függvények
alkalmazásával:
- SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,
- DARAB, DARAB2, DARABTELI,
- abszolút vagy vegyes hivatkozás használata,
- hivatkozás munkalapon belül,
- rendezés egy szempont alapján,
- adatok szűrése, azokkal további műveletek
végzése,
- keresés, csere,
- a táblázat megadott adataiból diagramok
létrehozása, formázása, elhelyezése,
- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum
beszúrása, szerkesztése.
Legyen képes – utasítások szerint – különböző típusú
nyomtatványokat, űrlapokat kitölteni, megadott
szempontok szerint formázni, például:
- adatlap,
- jelentkezési lap,
- válaszlap,
- kérdőív,
- igazolás, nyilatkozat.
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1.2.5. Körlevélkészítés elemei,
technikája

1.2.6. Hivatkozások használata

Ismerje a körlevél készítésének lépéseit, technikáját.
Tudjon törzsdokumentumot létrehozni
szövegszerkesztővel, adatbázist készíteni
táblázatkezelővel, azok egyesítésével körlevelet alkotni,
megadott tartományt nyomtatni.
Legyen képes a dokumentumba hivatkozásokat
beszúrni (pl. lábjegyzet, linkek), tudjon hivatkozást
megszüntetni.

2. Levelezési ismeretek és gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Üzleti levelezés
sajátosságai
2.1.1. A levelezés alapfogalmai,
a levelek típusai, fajtái,
csoportosításuk
2.1.2. Az iratok, levelek
készítésének tartalmi, formai és
nyelvi követelményei, a sablon
használata
2.1.3. A levél fogadásának és
továbbításának fajtái
Adatvédelem és a biztonságos
adathasználat szabályai

Ismerje a levelezés alapfogalmait, legyen képes az
iratfajták jellemző jegyeinek bemutatására, ismerje az
iratok, levelek típusait, fajtáit, tartalmi és nyelvi
követelményeit.
Az iratok és levelek készítésekor legyen képes
alkalmazni azok tartalmi, formai és nyelvi
követelményeit.
Ismerje a sablon használatának alapműveleteit,
alkalmazásának előnyeit, hátrányait.
Ismerje a levelek fogadásának és továbbításának
különböző módjait, tudja használni az internetet,
levelezést folytatni a partnerekkel a netikett
szabályainak betartásával.
Ismerje az adatvédelem és a biztonságos adathasználat
szabályait, legyen tisztában az adatkezelés és
adatvédelem alapvető fogalmaival.

2.2. Hivatali, üzleti és
magánlevelezés
2.2.1. Üzleti levél készítése, az
Ismerje a gazdasági folyamatokkal, kereskedelemmel,
üzleti életben előforduló levelek áruforgalommal kapcsolatos levelek tartalmi, formai,
típusai, az üzleti élet gazdasági
nyelvi jegyeit.
és kereskedelmi levelei
Legyen képes különbséget tenni a különböző funkciójú
iratok között.
2.2.2. Az ügyirat- és
Ismerje a levélkészítés alapelveit és folyamatát.
dokumentumkészítés alapelvei
Ismerje a különböző típusú levelek tartalmi, formai,
és folyamata
nyelvi követelményeit, és tudja azokat alkalmazni a
dokumentum elkészítésekor.
Legyen képes tartalmilag összefüggő bekezdések
alkotására, a lényeges információ kiemelésére.
2.2.3. Egyszerű ügyiratok
Ismerje az egyszerű iratok tartalmi, nyelvi, formai
követelményeit, és képes legyen a gyakorlatban
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2.2.4. Szervezetek belső iratai

2.2.5. Az adat- és
információkezelés folyamata az
irodai munkában:
információforrás, -szerzés,
-rögzítés, feldolgozás
2.2.6. Irodafajták, irodatípusok,
az iroda kialakításának
ergonómiai követelményei.
Környezetvédelmi szempontok
az irodában.
2.3. Üzleti levelek készítése,
fogadása, továbbítása
2.3.1. Hivatalos levelek fajtái, az
üzleti élet gazdasági,
kereskedelmi levelei

2.3.2. Levelezés hagyományos
és digitális formában, a
levelezés és elektronikus
kapcsolattartás szabályai
2.3.3. Az iratkezelés és –tárolás
teendői, dokumentumai

gyakran előforduló iratfajtákat – utasítások/megadott
szempontok szerint – elkészíteni:
- nyugta, elismervény,
- kötelezvény, meghatalmazás,
- nyilatkozat.
Ismerje a belső iratok tartalmi, nyelvi és formai
követelményeit, legyen képes azok –
utasítások/megadott szempontok szerinti –
elkészítésére:
- feljegyzés, emlékeztető,
- utasítás,
- jelentés, beszámoló,
- jegyzőkönyv.
Ismerje az adat- és információkezelés folyamatát az
irodai munkában, tudjon információt keresni, gyűjteni,
rögzíteni – a megadott szempontok szerint.

Ismerje a különböző irodafajták, irodatípusok jellemző
vonásait, kialakításuk ergonómiai követelményeit,
környezetvédelmi szempontjait.

Ismerje a hivatalos levelek fajtáit, a gazdasági,
kereskedelmi levelezés folyamatában keletkező
dokumentumok tartalmi, formai és nyelvi
követelményeit.
Legyen képes sablont felhasználni a dokumentum
elkészítéséhez.
Legyen képes feladatsor alapján elkészíteni az alábbi
iratokat:
- jelentés, beszámoló, tájékoztatás, feljegyzés,
- érdeklődő és tájékoztató levél,
- ajánlatkérés, ajánlat,
- megrendelés, a hibás teljesítés iratai.
Ismerje a dokumentumok továbbításának és
fogadásának hagyományos és digitális formáit, a
levelezés folyamatát, a kapcsolattartás szabályait,
legyen képes azok maradéktalan betartására.
Ismerje az iratok iktatásának, tárolásának, őrzésének,
archiválásának folyamatát, az itt keletkező iratok
tartalmi, formai követelményeit.
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2.4. A hivatali, üzleti élet
levelezésének lebonyolítása
2.4.1. A dokumentumok típusai,
a dokumentumszerkesztés
követelményei, az iratkezelés és
irattárolás írásbeli dokumentumai
2.4.2. A hivatalos szervekkel
való kapcsolattartás iratai

2.4.3. A munkavállalással
kapcsolatos iratok

2.4.4. Egyszerű ügyiratok,
szervezetek belső iratai

Legyen tisztában a különböző típusú dokumentumok
szerkesztésének műveleteivel, tudja elkészíteni az
iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait,
legyen képes a szükséges nyomtatványok kitöltésére az
elméleti ismeretek alapján.
Ismerje a hivatalos szervekhez küldött és a tőlük kapott
iratok jellemző vonásait, tudjon egyszerűbb
beadványokat formába gépelni vagy meghatározott
szempontok szerint megszerkeszteni: bejelentés,
javaslat, panasz, kérvény, fellebbezés.
Legyen képes a munkaviszony létesítésekor, a
munkaviszony ideje alatt és megszűnésekor
alkalmazott iratok meghatározott szempontok szerinti
megszerkesztésére: álláshirdetés, pályázat, önéletrajz,
motivációs levél, munkaszerződés, felmondás,
áthelyezési kérelem.
Legyen képes a különböző típusú ügyiratfajták hiányzó
adatainak kitöltésére – meghatározott szempontok
szerint.

3. Kommunikáció alapjai, az üzleti kommunikáció gyakorlata
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Kommunikáció
folyamata, fajtái, etikett és
protokollszabályok
3.1.1. A kommunikáció fogalma, Tudja meghatározni a kommunikáció fogalmát,
fajtái
céljait.
Ismerje a kommunikáció típusait a kommunikációs
eszközök (verbális, nem verbális, szóbeli, írásbeli), a
felek viszonya (egyenrangú, egyenlőtlen viszony), a
folyamat irányultsága (egyirányú-kétirányú,
közvetlen-közvetett) szerint.
3.1.2. A kommunikáció
Tudja ismertetni a kommunikáció általános
folyamata és fajtái
modelljét, ismerje a folyamat elemeit, azok szerepét,
eszközeit.
Tudja ápolni partnerkapcsolatait szóban, írásban,
telefonon és elektronikus úton.
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3.1.3. A szóbeli és írásbeli
kommunikáció típusai

3.1.4. A nonverbális
kommunikáció

3.1.5. A kommunikáció etikai és
protokollszabályai

Legyen képes ismertetni a verbális kommunikáció
fajtáit, funkcióját.
Ismerje a szóbeli és írásbeli kommunikáció előnyeit
és hátrányait, legyen képes kiválasztani a
körülményeknek megfelelő kommunikációs módot.
Legyen tisztában a szóbeli kommunikációs folyamat
szakaszainak (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
kapcsolat megszakítása) általános formáival és
szabályaival:
- kapcsolatfelvétel
- a köszönés formái, szabályai,
- a kézfogás,
- a bemutatkozás, bemutatás,
- a névjegykártya szerepe, átadásának
módja,
- a megszólítás,
- a kapcsolat tartása
- a beszélgetés, társalgás (a kérdezés
technikája, kérdésfajták, a célzott
beszélgetés),
- a kapcsolat lezárása
- az elköszönés.
Legyen képes bemutatni a nonverbáis kommunikáció
jelentőségét, területeit, funkcióit, csatornáit, adott
körülmények között alkalmazni a nonverbális
eszközöket:
- a testmozgás
- a testbeszéd,
- az arckifejezések,
- a gesztusok,
- a tekintet,
- az érintés,
- a testi jellemzők - a megjelenés,
- a hang,
- a távolságtartás (bizalmas, személyes, társasági,
nyilvános),
- a megjelenés - öltözet,
- a környezeti tényezők.
Ismerje a viselkedéskultúra alapfogalmait, legyen
tisztában a munkahelyi viselkedés alapnormáival
(illemszabályok, etikett, protokoll, etika, diplomácia).
Legyen tudatában az etikett, a protokoll
szükségszerűségével, hasznával.
Ismerje és irodai munkája során tudja alkalmazni az
üzleti magatartás, az illem, az etikett és protokoll
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3.1.6. Az elektronikus
kapcsolattartás alapvető
szabályai (netikett)

3.2. Nyelvhelyesség szóbeli és
írásbeli elemei,
nyelvhasználati szabályok,
konfliktuskezelés

alapszabályait:
- köszönés,
- bemutatkozás,
- bemutatás,
- megszólítás,
- társalgás,
- társasági viselkedés,
- pontosság,
- telefonhasználat,
- névjegyhasználat,
- ültetési rend,
- rangsorolás,
- meghívás, meghívók készítése
során.
Ismerje az internetes kommunikáció alapvető
illemszabályait.
Tudja alkalmazni a levelezés etikett szabályait (
netikett).
Tudjon tájékoztatást adni telefonon és elektronikus
úton a hivatali/üzleti életben elvárt formának
megfelelően.

3.2.1. Szóbeli megnyilvánulás (a Szóbeli megnyilvánulása során legyen képes tisztán,
szakmai beszéd), a helyes beszéd érthetően beszélni, betartani a nyelvhasználati,
technikája
nyelvhelyességi szabályokat.
Legyen képes alkalmazni a helyes beszéd, a
beszédtechnika elemeit.
3.2.2. A nyelvhelyesség szóbeli Ismerje és alkalmazza a helyesírás, a nyelvhelyesség,
és írásbeli elemei,
a fogalmazás szabályait.
nyelvhasználati szabályok
Legyen képes a megfelelő helyzetben használni az
üzleti nyelv szakszókincsét.
Tudjon kapcsolattartást szolgáló írásbeli
dokumentumokat készíteni, amelyeknél fokozottan
ügyel a nyelvhelyességi, nyelvhasználati és
helyesírási szabályok betartására.
3.3. Üzleti nyelvi kultúra
3.3.1. Kommunikáció fogalma,
Tudja definiálni az üzleti, szervezeti és munkahelyi
fajtái, típusai
kommunikáció fogalmát, ismertetni a kommunikáció
irányait (intern, extern), az alkalmazott
kommunikációs csatornák fajtáit (formális,
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informális), eszközeit és azok hatékonyságát.
Tudja meghatározni az információ szerepét,
funkcióját az üzleti életben.
Legyen tájékozott az információ megszerzésének és
közvetítésének módjairól.
3.3.2. Az üzleti kommunikáció
Tudjon felsorolni néhány alkalmat az üzleti,
gyakorlati fajtái
munkahelyi élet kommunikációs alkalmai
(rendezvényei) közül: konferencia, kongresszus,
tárgyalás, értekezlet, tanácskozás, partnertalálkozó,
termékbemutató, sajtórendezvények, fórumok,
munkahelyi egyeztetés, megbeszélés, team-munka,
workshop, tréning, meeting, és jellemezni a
rendezvény kommunikációs vonatkozásait.
3.3.3. Üzleti nyelvi kultúra
Ismerje és tudja alkalmazni a nyelvhasználati
szabályokat üzleti kommunikációs viszonyokban:
szóban, írásban és elektronikus kommunikációjában.
3.3.4. A tárgyalás előkészítése,
Ismerje a tárgyalás alapfogalmait, típusait, személyi
lebonyolítása
feltételeit.
Tárgyalástechnika
Tudja bemutatni a tárgyalás folyamatát az
előkészítéstől a befejezésig, utógondozásig. Legyen
tisztában a tárgyalás hatékony eszközeivel, illetőleg a
sikertelen tárgyalás hibáival, valamint a tárgyalási
protokoll alapvető elemeivel (pontosság, megjelenés,
társalgás, kommunikációs stratégia, partner
tisztelete).
3.3.5. A kommunikációs zavarok Ismerje a hatékony kommunikáció elemeit (ki, kinek,
fajtái
hogyan), tudjon különbséget tenni a sikeres és
sikertelen kommunikáció között a feladó, vevő
(befogadó) és a kommunikációs eszközök, csatornák
szempontjából.
Tudja ismertetni a hatékony kommunikáció
folyamatát és példát hozni a zavaró tényezőkre.
3.4. Üzleti magatartás,
társalgási protokoll
3.4.1. Az üzleti magatartás és
protokoll előírásai
Az üzleti etikett szabályai

3.4.2. Viselkedéskultúra
alapszabályai

Tudja felsorolni az üzleti élet kapcsolattartásának
fontosabb eseményeit (tárgyalás, fogadás,
cégprezentáció, sajtótájékoztató, termékkiállítás,
vásár, bemutató, stb.) és ezekhez kapcsolódóan
ismertetni a protokoll és etikett szabályokat:
rangsorolás, ültetési rend, meghívás, vendégfogadás,
ajándékozás.
Tudja meghatározni a viselkedéskultúra fontosabb
fogalmait (illem, etikett, protokoll, etika, diplomácia)
és ismertetni a viselkedési szabályok funkcióját,
alkalmazásának szükségességét, továbbá bemutatni
alakulásának rövid történetét.
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3.4.3. Kommunikációs
különbségek típusai, fajtái,
jellegzetességei

Legyen tisztában a kommunikáció sokféleségével,
tudja meghatározni a sokszínűség alapját (kultúra,
világnézet, vallási, etnikai különbségek, tudás,
tapasztalat, egyéniség) valamint a globalizáció
kommunikációra tett hatását.
3.4.4. Telefonos kapcsolattartás Ismerje és tudja alkalmazni a telefonon történő
kapcsolattartás illemszabályait (vezetékes, mobil,
üzenetrögzítő) a hívást kezdeményező és fogadó
oldaláról.
3.4.5. A közéleti megnyilvánulás Tudja definiálni a közéletiség fogalmát, felsorolni és
fajtái
jellemezni kommunikáció szempontjából a gyakoribb
szóbeli, írásbeli megnyilvánulási formákat: társalgás,
vita, előadás, beszámoló, hozzászólás, felszólalás,
alkalmi beszéd, üzleti levél, tájékoztató, hirdetés,
közlemény.
Ismerje az e-kommunikáció nyilvános lehetőségeit
(közösségi portálok, blogok, fórumok, internet
használata), valamint netikett szabályait.
3.5. A viselkedéskultúra
szabályai
3.5.1. A viselkedéskultúra
Legyen tisztában a társas viselkedés alapvető
alapszabályai
fogalmaival: megjelenés, kapcsolatteremtés,
és -tartás, társalgás, megjelenés, köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, névjegykártya, továbbá a
munkához való hozzáállás, munkaidő-beosztás,
segítőkészség, tisztelet, tolerancia, bizalom,
pontosság, valamint ezek lényegi elemeivel,
jellemzőivel.
3.5.2. Az irodai munka etikai
Tudja meghatározni az etika, etikai szabály fogalmát.
szabályai
Tudjon felsorolni néhány etikai elvárást az irodai
munka területéről (pl. munkavégzés, időgazdálkodás,
konfliktuskezelés, együttműködés, munkahelyi
képviselet, kapcsolati viszonyok).
Ismerje az Etikai kódex fogalmát, az
internethasználat szabályait.
3.5.3. A munkahelyi kapcsolatok Legyen képes bemutatni a munkahelyen kialakult
(felettessel, munkatárssal,
kapcsolatokat (alá-fölérendeltségi viszony,
ügyfelekkel)
munkamegosztás, munkatársi kapcsolatok, team-ek,
projektkapcsolatok stb.), és tudja alkalmazni a
viselkedéskultúra alapszabályait a feletteseivel,
munkatársaival, projekttársaival, ügyfelekkel való
kapcsolatában.
3.5.4. A munkahelyi viselkedés
Legyen tisztában a munkahely fogalmával, a
alapnormái
munkahelyi társas viselkedés alapvető elvárásaival, a
munkahelyi légkört meghatározó elemeivel és legyen
képes azok betartására.
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Tudja értelmezni a munkahelyi csoport fogalmát,
ismertetni a csoport kommunikáció jellemzőit, a
csoportba való beilleszkedés körülményeit.
3.5.5. A munkahelyi
Tudja definiálni a konfliktus, a munkahelyi
konfliktusok és kezelési módjaik konfliktus, a munkahelyi stressz fogalmát, valamint
említeni néhány konfliktust, stresszt kiváltó tényezőt,
körülményt (konfliktus- és stresszforrás).
Legyen képes felismerni, megelőzni a konfliktust,
kezelni, megoldani a kialakult konfliktusokat,
megkülönböztetve a hatékony és káros konfliktusok
vonásait.
Legyen képes ismertetni a konfliktus folyamatának
szakaszait és hatékony kezelésének módjait.
Ismerjen néhány praktikát a munkahelyi stressz
megelőzésére, kezelésére.
3.5.6. Ügyféltípusok,
Tudja meghatározni az ügyfél fogalmát, felsorolni és
ügyfélkapcsolatok kezelésének
jellemezni az ügyfelek főbb típusait.
módjai
Tudjon különbséget tenni partner és ügyfél között.
Legyen képes bemutatni néhány taktikát az
ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonyságára.
3.5.7. A személyiségfejlesztés
Legyen képes értelmezni a személyiség, az
lehetőségei
önismeret, önértékelés, önmegvalósítás, imázs,
fogalmát.
Legyen tisztában a sikeres fellépés összetevőivel, az
imázsalakítás elemeivel (külső és belső tényezők).
3.5.8. Álláskeresési technikák
Legyen tisztában a karrier fogalmával, a
karriertervezés alapelemeivel (személyes életút,
helyzetelemzés, célkitűzés).
Ismerje az álláskeresés típusait (formális, informális),
lehetséges csatornáit (internetes portálok, személyzeti
tanácsadók, karrierirodák, fejvadászok,
újsághirdetések, kapcsolati tőke ’networking’,
állásbörzék, munkaügyi központok, stb.).
Ismerje az önéletrajz különböző fajtáit, legyen
tisztában az önéletrajzírás és motivációs levél
hatékony eszközeivel.
4. Gazdasági alapismeretek
Témakörök
4.1. Gazdaság alapelemei
4.1.1. A gazdaság alapelemei, a
szükséglet, a hasznosság és a
szűkösség fogalma
4.1.2. A gazdasági javak
csoportosítása

KÖZÉPSZINTŰ követelmények

Legyen képes ismertetni a gazdaság alapelemeit,
ismerje a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség
fogalmát.
Ismerje a javak fogalmát, legyen képes azok
csoportosítására, ezen belül a gazdasági javak
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bemutatására (termékek és szolgáltatások).
Tudja bemutatni a gazdálkodás körfolyamatát.
Legyen képes ismertetni a termeléssel kapcsolatos
alapfogalmakat, a termelés fogalmát, tényezőit
(természeti erőforrások, munkaerő, tőkejavak,
vállalkozó).
Ismerje az elosztás, a forgalom, a fogyasztás
fogalmát, a csereügylet folyamatát, azok formáit,
fajtáit.
4.1.4. A piac fogalma, elemei és Tudja megfogalmazni a piac lényegét, ismertetni
működése
fogalmát, megnevezni az elemeit, legyen tisztában
működésének mechanizmusával.
Ismerje a piac formáit, szerkezetét.
4.1.5. A kereslet, a kínálat
Ismerje a kereslet, kínálat, ár fogalmát, tudja
fogalma és törvénye, jellemzői bemutatni egymásra gyakorolt hatásukat.
4.1.6. A nemzetgazdaság ágazati Tudja meghatározni a nemzetgazdaság fogalmát, tudja
szerkezete
csoportosítani az ágazatokat, tudjon felsorolni termelő
és nem termelő ágazatokat.
Ismerje az ágazati rendszer négy szintjét, valamint a
szektorok szerinti felosztását.
Ismerje a makro- és mikrogazdaság fogalmát,
szereplőit: vállalati szféra, nonprofit szervezetek,
háztartási szféra, állami szféra, külföldi szféra.
4.1.7. Az állam szerepe a
Ismerje a piacgazdaság fogalmát.
piacgazdaságban
Tudja ismertetni az állam szabályozó szerepének
területeit, az állami gazdaságpolitika célját, eszközeit.
4.2. A pénz fogalma,
funkciói. A magyar
bankrendszer
4.2.1. A pénz fogalma, funkciói Ismerje a pénz fogalmát, a pénz funkcióit, a hozzá
tartozó alapfogalmakat.
4.2.2. A pénzforgalom fajtái,
Tudja a pénzforgalom jelentését, legyen képes
bizonylatai
csoportosítani a pénzforgalom fajtáit (földrajzilag,
Fizetési módok és technikák
résztvevők szerint).
Az árucsere és a pénz,
Legyen képes felsorolni a fizetési módokat,
bankszámlapénz és
megnevezni azok legfontosabb jellemzőit, formáit, a
pénzhelyettesítők
keletkező bizonylatokat.
Ismerje a bizonylatok kiállításának lehetséges
módjait, tudja megnevezni legfontosabb tartalmi
elemeiket.
Ismerje a bizalmas és szigorú számadású
nyomtatványok kiállításának (kitöltésének) és
kezelésének szabályait.
Ismerje a házipénztár fogalmát, legyen képes
elvégezni az ezzel kapcsolatos feladatokat, ezekről
bizonylatot kiállítani.
4.1.3. A termelési tényezők,
szereplők, a gazdasági körforgás
A termelési tényezők fajtái,
csoportosításuk
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4.2.3. A magyar bankrendszer
4.2.4. Kétszintű bankrendszer
sajátosságait, az MNB szerepe
4.2.5. Pénzintézetek fajtái,
funkciói, szolgáltatásai
4.3. Gazdálkodási ismeretek
4.3.1. Adók, támogatások fajtái,
szerepe

4.3.2. Helyi adók
Vállalkozások adófizetési
kötelezettségei
Általános forgalmi adó
4.3.3. Háztartások bevételei,
kiadásai
Háztartások pénzgazdálkodása,
megtakarításai

Ismerje a kétszintű bankrendszer fogalmát.
Tudja megnevezni a szintek szereplőit, ismerje azok
funkcióját.
Legyen képes bemutatni a kétszintű bankrendszer
sajátosságait. Ismerje az MNB feladatait, tudja azokat
felsorolni.
Legyen képes felsorolni a pénzintézetek fajtáit,
megnevezni jellemző vonásaikat, funkciójukat, illetve
szolgáltatásaik körét.
Legyen képes meghatározni az államháztartás, a
költségvetés fogalmát, tudja felsorolni a közterheket.
Ismerje az adó fogalmát, csoportosításuk lehetséges
formáit, az adóval, adózással kapcsolatos fogalmakat.
Legyen képes felsorolni a különböző adófajtákat,
jellemezni a magánszemélyek jövedelemadóját.
Ismerje a helyi adók fogalmát, szerepét, tudja
megnevezni annak formáit.
Ismerje a vállalkozások adófizetési kötelezettségeit,
szerepüket.
Legyen tisztában az általános forgalmi adó
fogalmával, jellemzőivel.
Tudja ismertetni a háztartás erőforrásait, ismerje a
háztartás pénzgazdálkodását, a pénzzel való
gazdálkodás követelményeit, a jövedelem forrásait.
Ismerje a munkabér alapvető formáit és elemeit, az
egyéb jövedelemforrásokat.
Legyen képes felsorolni a háztartások rendszeresen
felmerülő kiadásainak fajtáit, ismerje a háztartások
költségvetésével kapcsolatos fogalmakat.
Legyen tisztában a reáljövedelem változását okozó
tényezőkkel.
Ismerje a megtakarítási módokat, a hitel szerepét a
háztartások gazdálkodásában.
5. Jogi ismeretek

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. A jogszabályok
érvényessége, hatálya, jogágak
5.1.1. A jog, a jogszabályi
hierarchia fogalma
Jogszabályok érvényessége,
hatálya, jogágak, jogforrások

Tudja ismertetni a jog, a jogszabályi hierarchia
fogalmát, a jogszabályok egymásra épülésének
jellemzőit.
Tudja meghatározni a jogszabály érvényességének
fogalmát, felsorolni a jogszabályok hatályának fajtáit,
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ismertetni a jogforrások jellemzőit.
Ismerje a jogrendszer tagozódását, tudja felsorolni a
legfontosabb jogágakat.
5.1.2. A tulajdonjog, kötelmi
jog, gazdasági jog alapvető
jellemzői
A jogképesség,
cselekvőképesség fogalma
Az Alaptörvényben biztosított
alapvető állampolgári jogok és
kötelességek
5.1.3. A magyar közjogi
rendszer, önkormányzati
rendszer felépítése

5.1.4. Közigazgatási eljárás
5.1.5. A polgári jog fogalma,
alapvető jellemzői, a
jogképesség, cselekvőképesség
fogalma, a jogérvényesítés, és
típusai
5.1.6. Alapvető munkajogi
szabályok

5.1.7. Az Európai Unió
legfontosabb szervei, feladatai
Magyarország EU-tagsága
előnyei és hátrányai

5.2. Szerződésfajták,
szerződéskötés követelményei

Ismerje a tulajdonjog elemeit, a kötelmi jog,
gazdasági jog alapvető jellemzőit.
Legyen képes meghatározni a jogképesség és a
cselekvőképesség fogalmát.
Ismerje az Alaptörvényben biztosított alapvető
állampolgári jogok és kötelességek rendszerét, tudjon
példát mondani a legfontosabb elemekre.
Ismerje a magyar közjogi rendszer alapvető részeit,
tudja megnevezni a közjogi méltóságok tisztségeit.
Ismerje a közigazgatás fogalmát, feladatait, a
szervezetrendszer jellemzőit.
Legyen képes bemutatni az önkormányzati rendszer
felépítését, az önkormányzatok típusait, fontosabb
feladat- és hatáskörét.
Tudja felsorolni a közigazgatási hatósági eljárásra
jellemző alapelveket, bemutatni az eljárás folyamatát.
Ismerje és tudja megfogalmazni a polgári jog, a
jogképesség, a cselekvőképesség fogalmát.
Tudja ismertetni a polgári jog alapvető jellemzőit,
szabályozásának területeit.
Ismerje a jogérvényesítés fogalmát, típusait és
lehetőségeit.
Ismerje a munkajog fogalmát, a munkaviszonyra
vonatkozó szabályok fajtáit.
Ismerje a munkaviszony létrejöttének feltételeit, a
munkaszerződés érvényességének elemeit.
Legyen tisztában a munkáltató és a munkavállaló
kötelességével és jogaival, a munkavállalót megillető
pihenőidő mértékével, a munkarend kialakításának
lehetőségeivel.
Ismerje a kollektív szerződés fogalmát, annak
lehetséges tartalmát.
Tudja megnevezni az EU legfontosabb intézményeit:
Miniszterek Tanácsa (a Tanács), az Európai Tanács,
az Európai Parlament, a Bizottság.
Tudja röviden jellemezni az intézmények
tevékenységét, feladatait.
Ismerje hazánk csatlakozásának időpontját, tudjon
megnevezni előnyöket és hátrányokat az európai uniós
tagságunkat illetően.
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5.2.1. A szerződés fogalma,
fajtái
A szerződéskötés szabályai
A szerződés főbb követelményei
Szerződésszegés esetei,
jogkövetkezményei

Ismerje a szerződés fogalmát, legyen képes felsorolni
annak fajtáit.
Legyen tájékozott a szerződéskötés folyamatáról,
szabályairól, ismerje az érvényesség és hatályosság
fogalmát.
Legyen tájékozott a szerződések alapvető formai és
tartalmi követelményeit illetően.
Tudja felsorolni a szerződésszegés fajtáit és azok
jogkövetkezményeit.
5.2.2. Munka- és személyüggyel Ismerje a munkaszerződés, a munkaköri leírás
kapcsolatos dokumentáció fajtái tartalmát, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó
Munkavégzésre vonatkozó jogi dokumentumokat, azok tartalmi és formai
előírások csoportosítása
követelményeit.
6. Vállalkozási ismeretek
TÉMAKÖRÖK
6.1. Vállalkozási
alapfogalmak
6.1.1. A gazdálkodó szervezetek
sajátosságai
A gazdasági szervezeti formák
közötti választás szempontjai

6.1.2. Vállalkozások alapítására
vonatkozó jogi szabályozás,
adatszolgáltatási
kötelezettségek, személyes és
internetes cég alapításának
lehetőségei

6.1.3. A vállalkozások
megalakulásával, szervezeti
változásaival, megszűnésével
kapcsolatos eljárások,
adatszolgáltatási kötelezettségek
6.1.4. Okmányirodák és
cégbíróság vállalkozással
kapcsolatos feladatai
6.1.5. Üzlet működéséhez
szükséges engedélyek,
hatóságok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja definiálni a gazdálkodó szervezetek fogalmát, a
gazdaságban betöltött funkcióit, közös jellemzőit
(önállóság, kockázatvállalás, eredményérdekeltség,
felelősségvállalás).
Legyen képes bemutatni a különböző szervezeti
formákat a tevékenység jellege, tulajdonformájuk,
méretük, a vállalkozási formák szerint.
Ismerje a vállalkozások alapításának tényezőit, az
alapítást szabályozó jogi környezetet.
Tudjon felsorolni néhány bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettséget (cégbíróság,
adóhatóság, önkormányzat, szakhatóságok,
számlanyitás, telephely- és működési engedély,
számviteli, könyvvezetési kötelezettség).
Legyen tájékozott a vállalkozás alapításának
lehetőségeiről.
Legyen tájékozott a vállalkozások létrejöttével, a
szervezet változásaival, illetőleg megszűnésével járó
teendőkről, bejelentési és adatszolgáltatási
kötelezettségekről.
Ismerje a vállalkozás alapításával, működésével
kapcsolatos okmányirodai és cégbírósági teendőket, az
ügyfélkapu fogalmát, az e-ügyintézés módját.
Tudjon felsorolni néhány, a vállalkozás működését
engedélyező, ellenőrző szakhatóságot.
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6.1.6. Pályázati lehetőségek
felkutatása: magyar és európai
uniós pályázatok elérhetősége
6.1.7. Közbeszerzés
alapfogalmai
A közbeszerzési intézményrendszer, illetve a közbeszerzési
eljárások résztvevői
A közbeszerzési eljárások közös
szabályai
6.2. Vállalkozás működtetése
6.2.1. A számvitel fogalma,
területei, beszámolási és
könyvvezetési kötelezettség.
A számviteli törvény előírásai az
adatokra és a csoportosításukra
vonatkozóan.
6.2.2. A gazdasági esemény
fogalma és fajtái
6.2.3. A könyvviteli számla
6.2.4. A vállalkozások
erőforrásai
A vállalat eszközei
A vállalat forrásai
6.2.5. A vagyon fogalma,
csoportosítása
A vagyon összetételének
sajátosságai a kereskedelmi
vállalkozásoknál
6.3. Vállalkozás
dokumentációja
6.3.1. Alapítással kapcsolatos
dokumentáció
Működéssel kapcsolatos
dokumentáció
Társasági szerződés
Aláírási címpéldány
6.3.2. Jogszabályon alapuló
dokumentáció

Legyen tájékozott a vállalkozásokat segítő anyagi
forrásokhoz jutás módjáról, a magyar és az Európai
Unió által támogatott pályázati lehetőségekről.
Tudja meghatározni a közbeszerzés körébe tartozó
legfontosabb alapfogalmakat, valamint a közbeszerzési
eljárás résztvevőit (pl. gazdasági szereplő, ajánlatkérő,
ajánlattevő, alvállalkozó), az eljárások fajtáit, általános
szabályait.

Tudja meghatározni a számvitel és fontosabb
elemeinek fogalmát (vagyon, mérleg, aktívák,
passzívák), a számvitel funkcióját, területeit.
Tudja meghatározni a gazdasági esemény fogalmát és
felsorolni a fajtáit, valamint ismertetni a gazdasági
esemény bizonylatainak tartalmi és formai
követelményeit.
Tudja meghatározni a könyvviteli számla fogalmát,
felsorolni adattartalmukat, csoportosítani a számlák
fajtáit.
Tudja meghatározni a vállalkozás erőforrásának
fogalmát, csoportosítani és példát említeni az egyes
fajtákra (anyagi, személyi, információs jellegű).
Tudja meghatározni és felsorolni a vállalkozás
fontosabb eszközeit és forrásait.
Tudja meghatározni a vagyon fogalmát, valamint a
vagyon megállapításának eszközeit (leltár, mérleg).

A bemutatott dokumentumok alapján legyen képes
felismerni a vállalkozás alapításával, működésével
kapcsolatos dokumentumokat.
Legyen képes meghatározott témakörben – a
rendelkezésére bocsátott eszköz(ök) használatával –
megkeresni a hatályos jogszabályt.
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6.3.3. Munkaügyi
nyilvántartások
Személyi jövedelemadó
nyilvántartások
Járulékok elszámolásával
kapcsolatos nyilvántartások
6.3.4. Nyilvántartással
kapcsolatos dokumentáció
Szigorú számadású bizonylatok
nyilvántartása

A bemutatott dokumentumok alapján legyen képes
felismerni a nyilvántartás fajtáját, elemezni adatait és
ismertetni funkcióit.
Tudja ismertetni a nyilvántartások vezetésének
alapelveit, a bizonylatok, a szigorú számadású
bizonylatok, nyomtatványok kitöltésének és
kezelésének szabályait.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

Magyar helyesírási szótár, A
magyar helyesírás szabályai

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Internetelérés nélküli
számítógép, megfelelő
szoftverekkel, forrásfájlok,
nyomtató (termenként
legalább egy).

NINCS

Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

tájékoztató a
rendszergazdák és a
felügyelő tanárok számára

NINCS

Mikor?

jogszabály szerint

NINCS

1329

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt-jellegű feladatok

Hivatalos levél vagy irat és
egyéb dokumentum készítése

10 pont

90 pont
100 pont

Egy tétel kifejtése,
amely „A” és „B”
feladatból áll
50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán központi feladatsort kell megoldani. A rendelkezésére álló időt tetszés szerint
lehet megosztani a feladatrészek között, és a megoldásuk sorrendje is tetszőleges.
Az I. feladatrész (teszt) megoldása papíralapon folyik, a megoldáshoz semmilyen segédeszköz
nem használható.
A II. feladatrész (táblázatkezelés, szövegszerkesztés) megoldása számítógépen történik. A
munkaállomásokat az írásbeli vizsga megkezdése előtt elő kell készíteni, amelyhez Útmutató
kerül kiadásra. A feladatok megoldásához szükséges forrásfájlokat a vizsgát szervező intézmény
rendszergazdája közvetlenül a vizsga megkezdése előtt telepíti a számítógépekre és gondoskodik
azok hozzáférhetetlenségéről a vizsga időpontjáig.
A számítógépeket úgy kell beállítani, hogy a vizsgázók ne tudjanak egymással vagy harmadik
személlyel a számítógépen kommunikálni.
A vizsgázók az általuk hozott és utólagos bejegyzést nem tartalmazó Magyar helyesírási szótárt,
A magyar helyesírás szabályait, valamint a szövegszerkesztő program helyesírás-ellenőrző
funkcióját használhatják. A vizsgázók a szótárakat egymás között nem cserélhetik. A Magyar
helyesírási szótárt és A magyar helyesírás szabályait a felügyelő tanárnak a vizsga megkezdése
előtt ellenőrizni kell.
A vizsga időtartama alatt a rendszergazdának elérhetőnek kell lennie. A rendszergazda a
vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétéről és az általa végzett
tevékenységről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökből történő átfogó számadás:
I. feladatrész
Feleletválasztásos, rövid kiegészítést igénylő, összehasonlítást, párosítást, igaz-hamis állítást
megjelölő feladatok megoldása.
A teszt feladatai az alábbi témakörök bizonyos pontjainak számonkérésére irányulnak:
- üzleti levelezés sajátosságai,
- hivatali, üzleti és magánlevelezés,
- üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása,
- a hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása,
- kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokollszabályok,
- nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok,
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- üzleti nyelvi kultúra,
- üzleti magatartás és protokoll,
- a viselkedéskultúra alapszabályai.
II. feladatrész
Összetett feladat megoldása egy hivatalos levél vagy irat és hozzájuk csatolható melléklet
(meghívó, szórólap, tájékoztató, ismertető, hirdetés, programleírás, adatlap stb.) készítése
számítógépen. A dokumentum tartalmával összefüggésben táblázat, kimutatás és diagram
készítése.
A II. feladatrész feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
- a vakírás alapjai,
- dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok,
- üzleti levelezés sajátosságai,
- hivatali, üzleti és magánlevelezés,
- üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása,
- a hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az I. feladatrész tesztfeladatokat tartalmaz.
A feladatok összeállítása az alábbi témakörök, illetőleg ismeretek alapján történik:
- levelezési alapfogalmak,
- az iratok, levelek típusai, fajtái, tartalmi, formai és nyelvi követelményei,
- a sablonhasználat alapvető tudnivalói,
- kereskedelmi levelek fajtái, formai követelményei,
- egyszerű iratok,
- az üzleti élet gazdasági és kereskedelmi levelei,
- a hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai,
- szervezetek belső iratai,
- a munkavállalással kapcsolatos iratok,
- adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai,
- az adat- és információkezelés folyamata az irodai munkában:
információforrás, -szerzés, -rögzítés, -feldolgozás,
- irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakításának ergonómiai követelményei,
- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésének alapelvei,
használatuk,
- az iratkezelés és -tárolás teendői, dokumentumai,
- a levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai,
- kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokollszabályok,
- nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok,
- üzleti nyelvi kultúra,
- üzleti magatartás, tárgyalási protokoll,
- telefonos kapcsolattartás,
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-

a viselkedéskultúra szabályai.

Az I. feladatrész kérdései:
Szövegkiegészítés: a megadott vagy megismert tartalmakkal mondatok kiegészítése. A mondatok
között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmak párosítása, pl. fogalom és meghatározása, jellemzők
párosítása, összefüggő fogalmak kapcsolása stb.
Összehasonlítás: két-három fogalom, jellemző vagy lehetőség azonosságait és különbségeit vagy
előnyeit és hátrányait kell ismertetni.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni, kiválasztani a
megfelelő választ.
Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis
állítás esetében esetleg rövid indoklással kell alátámasztani a válaszát.
A II. feladatrész fájlkezelési, gépírási, levelezési, szövegszerkesztési és táblázatkezelési
feladatokat tartalmaz:
- tízujjas vakírással, időmérés és enterhasználat (sortartás) nélkül összefüggő szöveg
másolása, amely része vagy melléklete a levélnek/iratnak,
- a dokumentum/levél/irat további szöveges részéhez forrásfájl áll a rendelkezésre,
- a hivatalos levelet/iratot, egyéb dokumentumot a tartalmi, formai sajátosságok és a
feladatlap utasításai szerint kell elkészíteni, menteni, majd az adott feladatsornak
megfelelően kinyomtatni,
- a dokumentumszerkesztési feladathoz kapcsolódóan forrásfájlban megadott adatok és a
feladatsor utasításai szerint táblázatkezelési feladatot kell megoldani. Az elkészített
táblázatot vagy annak egy részét vagy a hozzá kapcsolódó diagramot a levélhez fel kell
használni,
- a munka során figyelemmel kell lenni a hibátlan adatbevitelre és helyesírásra, a lényeges
mondanivaló kiemelésére, a szöveg értelemszerű tagolására.
A II. feladatrész levéltípusai (egyoldalas levél kb. 1500-2000 leütés terjedelemben) az alábbiak
lehetnek:
- ajánlatkérés,
- tájékoztatás,
- ajánlat,
- megrendelés,
- hibás teljesítés (pl. reklamációs levél),
- beszámoló,
- jelentés,
- feljegyzés,
- emlékeztető elkészítése.
A II. feladatrész dokumentumtípusai az alábbiak lehetnek:
- meghívó,
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-

szórólap,
tájékoztató,
ismertető,
hirdetés,
programleírás,
adatlap,
használati utasítás,
kérdőív,
igazolás,
jelentkezési lap stb. elkészítése.

Az írásbeli feladatlap értékelése
A levélfeladat megoldásának értékelését a vizsgán készült elektronikus dokumentum alapján kell
végezni, a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Az értékelés az alábbi szempontok alapján történik:
Adható maximális
Feladatok
pontszám
Tesztfeladatok
10 pont
Fájlműveletek
3 pont
Tízujjas vakírás (adatbevitel)
6 pont
Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok
55 pont
Táblázatkezelési műveletek
26 pont
Összesen
100 pont
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben levelezési ismeretek
és gyakorlat, a kommunikáció alapjai, az üzleti kommunikáció gyakorlata, a gazdasági
alapismeretek, a jogi ismeretek és a vállalkozási ismeretek témaköreinek bemutatását igényli.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel két feladatból áll:
 „A” feladat: alapvetően a levelezési ismeretek bizonyos témáira, a kommunikáció alapjai
és az üzleti kommunikáció gyakorlata, a gazdasági alapismeretek, a jogi ismeretek vagy a
vállalkozási ismeretekre vonatkozik,
 „B” feladat: különösen a levelezési ismeretek elméleti és gyakorlati ismereteire, a
kommunikáció alapjai és az üzleti kommunikáció gyakorlati ismereteire, valamint a
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gazdasági, jogi és vállalkozási ismeretek dokumentáció készítésével összefüggő
ismeretköreire vonatkozik.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
Az „A” feladatoknak 20-25%-a levelezési ismeretek, 20-25%-a kommunikáció alapjai és az
üzleti kommunikáció gyakorlata, 20-25%-a a gazdasági alapismeretek, 15-20%-a a jogi ismeretek
és 15-20%-a a vállalkozási ismeretek témaköreinek követelményei alapján kerül összeállításra.
A „B” feladatoknak 40-50%-a a kommunikáció alapjai és az üzleti kommunikáció gyakorlata,
40-50%-a a levelezési ismeretek elméleti és gyakorlati ismeretei, 10-20%-a a gazdasági, jogi és
vállalkozási ismeretek dokumentáció készítésével összefüggő ismeretköreinek témaköreinek
követelményei alapján kerül összeállításra.
A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből, témákból
történik:
- „A” feladat:
- Levelezési ismeretek:
- üzleti levél sajátosságai,
- hivatali, üzleti és magánlevelezés,
- az iratkezelés és – tárolás teendői, dokumentumai,
- iratok iktatása, tárolása, őrzése,
- üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei,
- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésének alapelvei,
- a levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai,
- egyszerű ügyiratok,
- szervezetek belső iratai,
- a hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai,
- a munkavállalással kapcsolatos iratok.
- A kommunikáció alapjai:
- kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokollszabályok.
- Üzleti kommunikáció gyakorlat
- üzleti nyelvi kultúra,
- üzleti magatartás, társalgási protokoll,
- a viselkedéskultúra szabályai.
- Gazdasági alapismeretek:
- gazdaság alapelemei,
- a pénz fogalma, funkciói, a magyar bankrendszer,
- gazdálkodási ismeretek.
- Jogi ismeretek:
- a jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak
- szerződésfajták, szerződéskötés követelményei
- Vállalkozási ismeretek:
- vállalkozási alapfogalmak,
- vállalkozás működtetése.
- „B” feladat:
- Kommunikáció alapjai:
- nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok,
konfliktuskezelés.
- Az üzleti kommunikáció gyakorlata:
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- üzleti magatartás, társalgási protokoll,
- a viselkedéskultúra szabályai.
- Levelezési ismeretek elmélet és gyakorlat:
- üzleti levelezés sajátosságai,
- hivatali, üzleti és magánlevelezés,
- üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása,
- a hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása.
- Gazdasági alapismeretek:
- a pénz fogalma, funkciói, a magyar bankrendszer,
- a pénzforgalom fajtái, bizonylatai,
- fizetési módok és technikák,
- az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők.
- Jogi ismeretek:
- szerződésfajták, szerződéskötés követelményei.
- Vállalkozási ismeretek:
- vállalkozás dokumentációja.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 30, illetve 20 pont, felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

Pontszám
„A”
feladat

„B”
feladat

Összesen

Feladat megértése, a lényeg kiemelése

5 pont

5 pont

10 pont

Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása.

5 pont

-

5 pont

Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása,
magyarázása.

5 pont

-

5 pont

Összefüggések értelmezése.

5 pont

-

5 pont

Szituáció megoldása, irat, dokumentum tartalmának,
funkciójának, formai követelményeinek ismertetése.

-

5 pont

5 pont

Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód.

5 pont

5 pont

10 pont

Szaknyelv alkalmazása.

5 pont

5 pont

10 pont

30 pont

20 pont

50 pont”

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

36. Az R. Melléklet KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I.

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
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A kereskedelem ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsga
követelményei a XXVI. Kereskedelem ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
54 341 01 Kereskedő,
54 345 01 Logisztikai ügyintéző,
54 841 09 Postai üzleti ügyintéző.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
1.1. A szakmai fogalmak helyes
történő alkalmazása. A fogalmak jelentésváltozatainak
használata
megkülönböztetése.
1.2. Az ismeretek bemutatása és
A téma tartalmának logikus felépítése, a szakmai
értelmezése megfelelő szakmai
kifejezések helyes alkalmazásával.
fogalmak használatával
1.3. Kommunikáció szakmai
A téma pontos, szabatos, lényegre törő kifejtése.
nyelven
2. Elemi számolási készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a gazdasági elemzésekkel kapcsolatos
feladatokhoz szükséges egyszerű számolási feladatok
kijelölésére, végrehajtására.

TÉMÁK
2.1. A gazdasági elemzésekhez
szükséges egyszerű számolási
feladatok.
2.2. Az üzleti adminisztrációhoz
Legyen képes a bizonylatoláshoz kötődő egyszerű
kötődő egyszerű számolási
számítások elvégzésére.
feladatok

TÉMÁK
3.1. Az ellenérték
elszámolásával kapcsolatos
bizonylatok, áruvédelem

3. Megbízhatóság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen pontos, alapos az ellenérték elszámolásához,
illetve az áruvédelemhez kapcsolódó feladatok
megoldásában.

B) TÉMAKÖRÖK
1. A marketing alapjai
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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1.1. Marketing alapismeretek
1.1.1. A marketing
fogalomköre
1.1.2. Piaci fogalmak
1.1.3. A fogyasztói magatartás
tényezői
1.1.4. Célpiaci marketing,
piacszegmentálás
1.1.5. A piackutatás

1.1.6. A termékpolitika és
termékfejlesztés elemzése
1.1.7. Az árpolitika és
árstratégia elemzése
1.1.8. Értékesítéspolitika,
értékesítési csatornák
kiválasztása
1.2. Marketingkommunikáció
1.2.1. A kommunikációs
politika
1.2.2.
A marketingkommunikáció
eszközrendszere

Legyen képes bemutatni a marketing kialakulását,
fejlődési szakaszait. Legyen képes ismertetni a vállalat
mikro- és makrokörnyezetének elemeit.
Legyen képes ismertetni a piaci alapfogalmakat, piaci
formákat.
Legyen képes bemutatni a fogyasztói magatartás
modelljét, a vásárlói magatartást befolyásoló
tényezőket, megfigyelésének jelentőségét.
Legyen képes bemutatni a vásárlói típusokat.
Tudja a célpiaci marketing lényegét, kialakulását, a
piacszegmentálás lényegét, ismérveit, a célpiac
választást és a pozícionálást.
Legyen képes ismertetni a piackutatás funkcióit, fajtáit,
módszereit, folyamatát, felhasználási területét.
Ismerje az adatforrások típusait, a piackutatáshoz
szükséges információk beszerzésének módjait.
Legyen képes bemutatni a kérdéstípusokat, a
kérdőívszerkesztés szempontjait, a primer és szekunder
piackutatási módszerek általános jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a termék fogalmát,
osztályozását, a termékfejlesztés folyamatát, a termék
piaci életgörbéjét, a szakaszok rövid jellemzőit.
Legyen képes meghatározni az ár fogalmát, szerepét, az
árképzési rendszereket, az árpolitika, árstratégia és
ártaktika fogalmát, lényegét.
Legyen képes bemutatni a beszerzési és értékesítési
csatorna szereplőit, és ezek funkcióit, a kereskedelem
helyét és szerepét a piacgazdaságban, a marketing és az
elosztási csatornák közötti összefüggést.
Legyen képes ismertetni a kommunikációs politika
fogalmát, jelentőségét, a kommunikáció fogalmát,
fajtáit, a kommunikációs folyamatot.
Legyen képes bemutatni a marketingkommunikáció
eszközeit, lényegét, a kommunikációs mix elemeit: a
reklám fogalmát, szerepét, fajtáit, a reklámeszközök
fogalmát, fajtáit, az eladásösztönzés fogalmát,
funkcióit, az SP módszereket, a személyes eladás
fogalmát, jellemzőit, előnyeit, az PS területeit, a
kereskedővel szemben támasztott követelményeket,
eladási magatartást.
Legyen képes bemutatni a POS eszközöket és
alkalmazásukat, az akciókat, a direkt marketinget, a PR
fogalmát, jellemzőit, területeit, a szponzorálást, az
image lényegét, fajtáit, az arculat fogalmát, tartalmi
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elemeit, az arculattervezést, a vállalati honlapot.
2. Marketing a gyakorlatban
TÉMAKÖRÖK
2.1. Marketing
alapismeretek gyakorlati
alkalmazása
2.1.1. Piackutatás

2.2. A
marketingkommunikáció
eszközeinek gyakorlati
alkalmazása
2.2.1. PR-eszközök
2.2.2. Reklámeszközök és
reklámtípusok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes előkészíteni egy egyszerű piackutatási
tervet.
Tudja alkalmazni a kérdőívkészítés formai és tartalmi
követelményeit.

Legyen képes javaslatokat tenni egy cég PR
tevékenységére és az arculati elemeire vonatkozóan.
Legyen képes javaslatokat tenni egy termék vagy
szolgáltatás reklám- és eladásösztönzési tervének
alapvető elemeire.

3. Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Az áruforgalom tervezése
3.1.1. A beszerzés

Tudja bemutatni az áruforgalmi folyamat szakaszait, a
beszerzés fogalmát, helyét az áruforgalom
folyamatában.
Tudja ismertetni a beszerzendő termékkör
meghatározásának, a beszerzési források
kiválasztásának szempontjait, a gazdaságos rendelési
tételnagyság meghatározásának módszereit.
Tudja jellemezni a kereskedelemben használt
szerződéseket.
Legyen képes bemutatni az árurendelés módjait, az
árurendelést befolyásoló tényezőket, az árurendelés
eszközeit.
Legyen képes elkészíteni az árurendeléshez a
megrendelőlevelet.
Tudja meghatározni az áruforgalmi mérlegsor
alkalmazásával a beszerzés mennyiségét és értékét.
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3.1.2. A készletgazdálkodás

3.1.3. Az értékesítés

Tudja meghatározni és ismertetni a készletgazdálkodás
fogalomkörét, szerepét, hatását a gazdálkodás
eredményére, a készletek nagyságának és
összetételének kialakításánál figyelembe veendő
szempontokat, a készletnyilvántartás szerepét.
Tudja ismertetni és alkalmazni a készletezési
döntéseket megalapozó számítási módszereket
(átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat), az
áruforgalmi mérlegsort, a leltár fogalmát, fajtáit, a
leltáreredmény megállapításának menetét.
Legyen képes statisztikai mutatószámokkal elemezni a
készletgazdálkodást, a mutatókat rendszerezni, és
azokat értelmezni.
Legyen képes ismertetni az értékesítési politika
lényegét, kialakításának szempontjait, az értékesítendő
áruk mennyiségének, választékának, árfekvésének
meghatározásánál figyelembe veendő szempontokat.
Tudja bemutatni, az árkialakítás szabályait, jogszabályi
hátterét.
Ismerje a fogyasztói árak kialakításának lépéseit, az
árak felépítését.
Legyen képes feladatokat megoldani az árképzés
területén.

3.2.
Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése
3.2.1. Az adózási alapismeretek Legyen képes ismertetni az adózási alapfogalmakat az
adóztatás általános jellemzőit (funkciói, alapelvei), a
vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek
és járulékok jellemzőit (áfa, jövedéki adó, társasági
adó, SZJA, munkaadókat és munkavállalókat terhelő
járulékok).
Ismerje a forgalom, az árbevétel fogalmát, legyen képes
3.2.2. A forgalom és a
ezek nagyságának, szerkezetének egyszerű elemzésére.
készletgazdálkodás elemzése
Legyen képes ismertetni a kereskedelmi egységekben
hozott legjellemzőbb áruforgalmi döntések hatását a
vállalkozás bevételeire és ráfordításaira.
Tudja alkalmazni a statisztikai elemzési módszereket,
ismerje a tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus és
megoszlási viszonyszámokat.
Tudjon táblázatokat készíteni és elemezni. Ismerje és
tudja alkalmazni a forgalomalakulás, a gazdálkodás
értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési
módszereket.
Ismerje az átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat
fogalmát, jelentőségét.
Ismerje és tudja alkalmazni a forgalomalakulás és a
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3.2.3. Költséggazdálkodás

3.2.4. Az eredmény elemzése

készletgazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető
statisztikai elemzési módszereket.
Legyen képes számításokat végezni az áruforgalmi
mérlegsor segítségével.
Legyen képes leltáreredményt megállapítani és a leltár
eltérés okait elemezni megadott adatokból.
Legyen képes ismertetni a költség fogalmát, a költségek
összetételét, csoportosítását, az egyes költségnemek
tartalmát, a költségekre ható tényezőket.
Legyen képes a költséggazdálkodással kapcsolatos
abszolút és relatív statisztikai mutatókat kiszámolni és
azokat értelmezni.
Ismerje fel a költségekkel való gazdálkodás
fontosságát.
Ismerje az élőmunka szerepét, jelentőségét a
kereskedelemben, a létszámgazdálkodás és
bérgazdálkodás szerepét és hatékonysági mutatóit.
Legyen képes a létszám- és bérgazdálkodás elemzésére
és tervezésére alapvető mutatószámok (átlagbér,
bérhányad, átlagos állományi és átlagos dolgozói
létszám, létszámkihasználtság, termelékenység,
minőségi mutató, leterheltség, időbeli változásuk és a
közöttük lévő kapcsolat) segítségével.
Tudja ismertetni az eredmény keletkezésének
folyamatát.
Értse a különböző eredménykimutatások eltéréseit és
tudja értelmezni, elemezni azok adatait.
Ismerje és tudja alkalmazni az eredmény elemzéséhez,
tervezéséhez használt alapvető statisztikai
mutatószámokat.
Tudja ismertetni az eredmény nagyságát befolyásoló
tényezőket, az eredmény adózását és felhasználását, a
kereskedelmi egységekben hozott áruforgalmi döntések
hatását a vállalkozás bevételeire és ráfordításaira, a
forgalom/árbevétel változásának és a költségek
alakulásának a kapcsolatát, valamint ennek a
vállalkozás eredményességére való hatását.

3.3. Üzleti levelezés
3.3.1. Irodatechnikai eszközök Ismerje az irodatechnikai eszközök fajtáit, kezelését
(számítógép, fénymásoló, telefon, diktafon,
használata
iratmegsemmisítő, iratkötő), az iratok iktatásának,
Az iratkezelés
tárolásának, megőrzésének szabályait, az iratok
selejtezésére vonatkozó szabályokat.
Ismerje az üzleti levelek formai követelményeit (a
3.3.2. Az üzleti levelezés
levelek fejrésze, főrésze, záró része), az arculati
technikája, tartalma, folyamata
elemeket a levelezésben (vállalati arculat), az üzleti
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levelek tartalmi elemeit, a kereskedelemben használatos
levélfajtákat (szerződést előkészítő levelek, a szerződés
teljesítési szakaszában előforduló levelek, a szerződés
megszegésével kapcsolatos levelek).
Tudja a szakmai kifejezések helyesírását.
Ismerje az üzleti levelek szerkesztésének szabályait.
Ismerje a telefonálás illemszabályait.
4. Vezetési ismeretek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Vezetési alapismeretek
és a humán erőforrás
gazdálkodás alapjai
4.1.1.Vezetési ismeretek

4.1.2. Munkajogi alapok

4.1.3. Munkaerő-gazdálkodás

Tudja ismertetni a vezetés fogalmát, funkcióit, a
vezetési módszereket. Ismerje az üzleti tárgyalások
előkészítésének feladatait, a tárgyalás lefolytatásának
szabályait.
Tudja meghatározni a jogszerű foglalkoztatás
követelményeit, felsorolni a tipikus és atipikus
foglalkoztatási formákat.
Tudja ismertetni a munkaköri leírás szerepét, főbb
tartalmi elemeit.
Legyen képes bemutatni a kereskedelmi
munkafolyamatokat, munkaköröket, a munkaerőtervezést, felvételt, a toborzást, a kiválasztást, a
munkaerő megtartásának módszereit.
Ismerje a munkaviszony keletkezésének,
megszűntetésének és megszűnésének eseteit, szabályait.

5. Üzleti tevékenység a gyakorlatban
TÉMAKÖRÖK
5.1. Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése a
gyakorlatban
5.1.1. Bizonylatkitöltés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb
bizonylatokat (nyugta, készpénzfizetési számla,
átutalási megbízás), valamint az áruforgalomhoz
kapcsolódó fontosabb bizonylatokat (árumegrendelés
bizonylata, szállítólevél, áruforgalmi jelentés,
leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ív, jótállási jegy).
Ismerje a bizonylatok kitöltésére és kezelésére
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5.1.2. Adózási számítási
feladatok
5.1.3. Az áruforgalmi
tevékenység és a
jövedelmezőség elemzésére
szolgáló statisztikai
mutatószámok rendszerezése,
értelmezése, értékelése

vonatkozó előírásokat.
Tudjon egyszerűbb számítási feladatokat elvégezni az
ÁFA, a társasági adó és az SZJA adónemekhez, illetve
a bér járulékaihoz kapcsolódóan.
Tudjon egyszerűbb számítási feladatokat elvégezni a
forgalom, illetve árbevétel, a készletek, a költségek és
az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez. Legyen képes
a rendelkezésre álló és kiszámított adatokból,
mutatókból statisztikai táblázatokat készíteni.
6. Áruforgalom

TÉMAKÖRÖK
6.1. Általános áruismeret
alkalmazása
6.1.1. Árurendszerek

6.1.2. Áruvédelem,
vagyonvédelem

6.1.3. Szabványosítás,
minőségbiztosítás

6.1.4. A csomagolás

6.2. Áruforgalmi
tevékenységek
6.2.1. Árubeszerzés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja ismertetni az árurendszerezés feladatát, a
hagyományos árurendszereket, a kódtípusú
árurendszerek lényegét, a vonalkód szerepét a
kereskedelemben, a belső cikkszámozás jelentőségét,
alkalmazását.
Legyen képes bemutatni az elektronikus áruvédelem
jellemzőit, a jelzőcímkék fajtáit, elhelyezésüket a
termékeken, a jelzőrendszerek típusait, működésüket,
alkalmazásukat, az áruvédelmi jelöléseket, a
vagyonvédelmi rendszereket, ezen eszközök fajtáit és
az élőerős vagyonvédelem jellemzőit.
Legyen tisztában a szabvány, a szabványosítás
fogalmával, feladataival, a szabványok fajtáival.
Tudja meghatározni a minőség fogalmát, értelmezni a
minőséghez kapcsolódó kifejezéseket. Ismerje a
minőségi osztályba sorolás szabályait, a minőség
objektív és szubjektív jellemzőit, a kereskedők és a
vásárlók számára használatos minőségtanúsítást,
megkülönböztető minőségi jeleket, jelzéseket.
Ismerje a csomagolás fogalmát, funkcióit, a csomagolás
anyagait, jellemzőit, az egyes anyagok és csomagolási
módok előnyös és hátrányos tulajdonságait, a
csomagolóeszközök fajtáit, alkalmazásukat,
jellemzőiket.

Legyen képes ismertetni a beszerzés helyét, szerepét az
áruforgalomban.
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6.2.2. Készletezés

6.2.3. Értékesítés

Legyen képes bemutatni a beszerzés fogalmát,
folyamatát (a beszerzendő áruk mennyiségének és
összetételének meghatározása, a szállító partnerek
kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a
beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése).
Legyen képes bemutatni az áruátvétel előkészítését, (a
lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei, a visszáru és a
visszaszállítandó göngyölegek előkészítése), az
áruátvétel lebonyolításának folyamatát; az áru
fogadásának feladatait, az áruátvétel módjait
(mennyiségi, minőségi), szervezését, igazolását, a
kifogások érvényesítésének lehetőségeit.
Ismerje a készletgazdálkodás jelentőségét, a készletszükségletet meghatározó tényezőket. Tudja ismertetni
az áruk raktári elhelyezésénél, tárolásánál figyelembe
veendő szempontokat.
Ismerje a leltár, leltározás fogalmát, a leltár céljait.
Legyen képes ismertetni a leltározás menetét, módjait,
bizonylatait és a leltáreltérés lehetséges okait.
Ismerje az áruk értékesítésre történő előkészítésének
feladatait (az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása), a
vevők tájékoztatását szolgáló információkra és a
fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó előírásokat, az
áruk eladótéri elhelyezésének szempontjait.
Ismerje az eladóval szemben támasztott
követelményeket (külső megjelenés,
személyiségjegyek).
Tudja bemutatni az értékesítés folyamatát: a vevő
fogadása (személyes és személytelen), az áru
bemutatása (személyes és személytelen), az ellenérték
elszámolása készpénzzel és készpénzkímélő fizetési
eszközökkel.
Tudja jellemezni az értékesítési módokat.
Legyen képes az alapvető értékesítési módok – a
hagyományos, az önkiszolgáló, az önkiválasztó, a
minta utáni és egyéb bolt nélküli értékesítési formák –
megkülönböztetésére a jellemzők, az előnyök, a
hátrányok, az alkalmazásuk, a személyi és tárgyi
feltételeik és az eladó feladatai szerint.
7. Áruforgalom gyakorlata

TÉMAKÖRÖK
7.1. Az áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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Legyen képes a beszerzendő áruk mennyiségének és
összetételének meghatározására, a megrendelés
különböző módjai közül való választásra, a
beszerzéshez kapcsolódó dokumentumok (visszáru,
beérkező áruk okmányai, áruátvétel dokumentumai)
ellenőrzésére.
7.1.2. A készletezés gyakorlati Tudja ismertetni az áruk raktári elhelyezésének és
tárolásának szabályait, módszereit, az árumozgatás
ismeretei
eszközeit.
7.1.3. Az értékesítés gyakorlati Tudja ismertetni az áruk értékesítésre történő
előkészítésének feladatait, az áruk eladótéri
ismeretei
elhelyezésének szabályait, szempontjait és tudja
ismertetni a fogyasztói ár feltüntetésének szabályait.
7.1.1. A beszerzés gyakorlati
ismeretei

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép, vonalzó

NINCS

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
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Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

45 perc

135 perc

Bizonylatkitöltéssel, üzleti
levelezéssel, iratkezeléssel
kapcsolatos ismereteket és
képességeket mérő feladatlap

Az áruforgalom és üzleti
tevékenység elemzésének,
tervezésének ismeretét és
képességét mérő feladatlap

25 pont

75 pont
100 pont

Egy „A” és „B”
feladatot tartalmazó
tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése
szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A feladatlapokat 45 perc elteltével a felügyelő
tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.
Amennyiben az egyes feladatok megoldásához információkra, segédanyagokra, pl. adatokra,
szemelvényekre, kitöltendő bizonylatokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia
kell.
A feladatlapok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem
számítható be.
A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
I. feladatlap
Bizonylatok kitöltésének, kezelésének, az üzleti levelezésnek, iratkezelésnek az ismeretét,
képességét vizsgáló feladatok.
Az I. feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
3.3. Üzleti levelezés
5.1. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban: bizonylatkitöltés
II. feladatlap
Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét vizsgáló
feladatok.
A II. feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
3.1. Az áruforgalom tervezése,
3.2. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése,
5.1. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban:
adózási számítási feladatok, az áruforgalmi tevékenység és a jövedelmezőség
elemzésére szolgáló statisztikai mutatószámok rendszerezése, értelmezése, értékelése.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
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A feladatok két feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az I. feladatlap szöveges feladatokat és üzleti adminisztrációs feladatokat tartalmaz.
A szöveges feladatok összeállítása az alábbi témakörökből történik: az irodatechnikai eszközök
használata, az iratkezelés, az üzleti levelezés technikája, tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés. Az
üzleti adminisztrációs feladatok összeállítása az alábbi témakörökből történik: az üzleti levelezés
technikája, tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés. A feladatok a bemutatott üzleti levelek tartalmi
és formai értékelését, bizonylatok kitöltését, bemutatott bizonylatok tartalmi és formai értékelését
kérik számon.
A II. feladatlap szöveges feladatokat, számítási példákat, valamint táblázatkészítési feladatokat
tartalmaz a II. feladatlaphoz meghatározott, számon kérendő témakörökből. A táblázatkészítési
feladatok lehetnek önállóak, vagy kapcsolódhatnak a számítási feladatokhoz. A szöveges feladatok
aránya a feladatlap pontértékéből: 30 pont.
A számítási feladatok és a táblázatszerkesztés aránya a feladatlap pontértékéből: 45 pont.
Az I. és II. feladatlap szöveges feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- fogalommeghatározás,
- esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint,
- szövegkiegészítés,
- párosítás,
- feleletválasztás,
- igaz-hamis állítások megjelölése.
Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
Esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint: a feladatlap által meghatározott
gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre. A válaszadási
lehetőségek lehetnek nyitottak vagy zártak, illetve alapvető számolásigényesek is.
Szövegkiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítés. A mondatok
között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása,
gazdasági mutató és kiszámítása, mutató és tartalma.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis
és az igaz állítást is indokolni kell.
A II. feladatlap számítási példái a II. feladatlaphoz tartozó témakörök statisztikai elemzéséhez és
tervezéséhez alkalmazható alapvető mutatószámok ismeretét, alkalmazási képességét igénylik. A
számítási példák irányulhatnak külön egy-egy témakörhöz tartozó adatok, információk statisztikai
elemzésére, tervezésre, vagy több témakörhöz tartozó összefüggő adatok, információk egy
számítási példán keresztül történő elemzésére, tervezésére. A feladatok megoldásához minden
szükséges adatot – pl. adókulcsok, járulékok mértéke – a feladatban meg kell adni.
A táblázatkészítési feladatok a megadott adatok rendszerezésére irányulnak. A számonkérés
történhet önálló feladatban, vagy a számítási feladatokhoz kapcsolódóan, azok részeként.
Az írásbeli feladatlap értékelése
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Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a marketing ismeretek
elméleti alapjainak és a marketing gyakorlati alkalmazásának, a vezetési ismereteknek, valamint az
áruforgalom folyamatának a bemutatását igényli a vizsgázóktól.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A szóbeli tételek kifejtésébe, azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati
tapasztalatait.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor minimum 20 maximum 25 tételből áll. A tételek minimum 10%-át évente
cserélni kell.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
– „A” feladat: a marketing elméleti és gyakorlati ismeretekre, vagy a vezetési ismeretekre
vonatkozik;
– „B” feladat: az áruforgalom elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozik.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
Az „A” feladatoknak 70-75%-a marketing elmélete és gyakorlata feladatot tartalmaz, 25-30%-a
vezetési alapismeretek és a humánerőforrás-gazdálkodás alapjai témakörök követelményei alapján
kerül összeállításra.
A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből történik:
- „A” feladat témakörei:
A marketing alapjai
1.1.
Marketing alapismeretek,
1.2.
Marketingkommunikáció.
Marketing a gyakorlatban
2.1. Marketing alapismeretek gyakorlati alkalmazása,
2.2. A marketingkommunikáció eszközeinek gyakorlati alkalmazása.
Vezetési ismeretek
4.1. Vezetési alapismeretek és a humánerőforrás-gazdálkodás alapjai.
- „B” feladat témakörei:
Áruforgalom
6.1. Az általános áruismeret alkalmazása,
6.2. Áruforgalmi tevékenységek,
7.1. Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
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Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám

Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, magyarázása, összefüggések
értelmezése
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

„A”
feladat
2 pont

„B”
feladat
2 pont

7 pont

7 pont

14 pont

10 pont

10 pont

20 pont

3 pont

3 pont

6 pont

3 pont
25 pont

3 pont
25 pont

6 pont
50 pont”

Összesen
4 pont

37. Az R. Melléklet VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A vendéglátóipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXVII. Vendéglátóipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 811 01
Vendéglátásszervező-vendéglős.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. Kommunikáció szakmai
nyelven

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A téma pontos, lényegre törő kifejtése.
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1.3. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása

Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
2. Rendszerező képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
2.1. Elvonatkoztatás képessége
2.2. Lényegkiemelés

Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése.
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
3. Logikus gondolkodás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
3.1. Konvertáló képesség

A meglévő tudás alapján az új ismeretek megértése.
A meglévő információk közötti összefüggések
felismerése.
A meglévő információk alapján a lehetőségek
számbavétele.

3.2. Logikai képesség
3.3. Kombinatív képesség

4. Gyakorlatias feladatelemzés képessége
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1.Az ismeretek alkalmazása a
gyakorlatban

Az elméleti ismeretek átültetése a gyakorlatba.

4.2. Gyakorlatias
problémamegoldás

Az esetlegesen felmerült szakmai gyakorlati
problémák megoldása az elméleti ismeretek
alkalmazásával.
5. Elemi számolási készség

TÉMÁK
5.1. Becslés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A becslés képességével való rendelkezés.

5.2. Egyszerű számolási feladatok A gazdálkodáshoz kapcsolódó egyszerű számolási
elvégzése
feladatok végrehajtása.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Vendéglátó gazdálkodás
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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1.1. A gazdálkodás elemei

1.2. A vendéglátás alapjai

1.3. A vendéglátó üzletkörök és
üzlettípusok, azok tárgyi és
személyi feltételei

1.4. Adózási ismeretek

Ismerje a gazdálkodás alapjait, a gazdálkodás
környezetét és környezeti tényezőit. Legyen képes
bemutatni a gazdálkodás alapfogalmait, ezen belül a
szükségletet és igényt, a szükségletek csoportosítását,
jellemzőit, kielégítését, a gazdálkodás fogalmát és
körforgását.
Legyen tisztában a gazdálkodás piaci környezetével: a
piac fogalmával, formáinak csoportosításával és azok
jellemzésével, szereplőivel, tényezőivel (kereslet,
kínálat, ár) és azok kapcsolatával (piaci egyensúly).
Rendelkezzen a vállalkozás fogalmával, jellemzőivel,
környezetével, gazdálkodásának céljával, szereplőivel,
működésének feltételeivel kapcsolatos ismeretekkel.
Ismerje a magyar vendéglátás történetét.
Legyen tisztában a vendéglátás fogalmával,
jellemzőivel, feladataival, gazdasági és társadalmi
jelentőségével, ágazati besorolásával.
Legyen képes bemutatni a vendéglátás fő
tevékenységeit, ezen belül a beszerzést, az áruátvétel
fajtáit, a raktározás jellemzőit, a termelés jellemzőit és
részfolyamatait, az értékesítés jellemzőit, folyamatát.
Tudja jellemezni a szolgáltatásokat, bemutatni azok
formáit.
Ismerje a vendéglátás kiegészítő tevékenységeit.
Legyen képes bemutatni a vendéglátó üzletköröket.
Tudja jellemezni a vendéglátó üzlettípusokat, az üzlet
kialakításának sajátosságait, jellemző választékát (ételés italkínálat, szolgáltatások), a választékközlés
eszközeit és vendégkörét.
Ismerje a vendéglátó üzletek tárgyi feltételeit, ezen
belül a helyiségeit, jellemző berendezéseit, felszerelési
tárgyait.
Legyen tisztában a vendéglátás személyi feltételeivel,
a munkakörökkel és az alkalmassági feltételekkel.
Ismerje az adó fogalmát, az adózás alapelveit, az
adóztatás funkcióit.
Legyen tisztában az adózással kapcsolatos
alapfogalmakkal, az adók csoportosításával, ismerje a
főbb adófajták jellemzőit (SZJA, ÁFA).
2. Szakmai számítások

TÉMAKÖRÖK
2.1. Alapvető ismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja alkalmazni az alapvető matematikai készségeket
(törtek, egyenletrendezés, arányos osztás,
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feladatmegoldás, becslés).
Legyen tisztában és tudja alkalmazni a mértékegységátváltást, a kerekítés szabályait és a százalékszámítást.
2.2. Alapvető vendéglátó szakmai Tudja megoldani a tömegszámítással, a
számítások
veszteségszámítással és az anyaghányad-számítással
kapcsolatos feladatokat.
2.3. A statisztika alapjai és a
Rendelkezzen az alapvető statisztikai ismeretekkel,
viszonyszámok
ezen belül ismerje a statisztikai alapfogalmakat.
Tudja elemezni és értékelni az időbeli változás
mutatóit, kiszámolni a dinamikus viszonyszámokat
(bázis- és láncviszonyszám), a megoszlási
viszonyszámot, valamint a tervfeladat- és a
tervteljesítési viszonyszámot.
2.4. Árképzés
Legyen tisztában az árkialakítás szempontjaival, az áfa
szerepével az árképzésben (bruttó és nettó ár, áfa és
áfa-kulcs).
Ismerje a nettó és a bruttó ár fogalmát, valamint az áfa
kiszámításának módját.
Ismerje a termékek árkialakításának sajátosságait, a
vendéglátás árainak felépítését, tudja kiszámolni az
árképzéssel kapcsolatos mutatókat és felismerni a
köztük lévő összefüggéseket (haszonkulcs,
anyagfelhasználási-szint, árrés-szint).
Legyen tisztában az árengedmény-számítás
módszerével, azt alkalmazni is tudja.
2.5. Bevételszámítás
Ismerje a bevétel fogalmát, fajtáit és csoportosítását, a
bevétel nagyságát és összetételét befolyásoló
tényezőket.
Ismerje a bevétel szerkezetét és szerkezetének elemeit
(anyagfelhasználás, árrés, nettó ár, bruttó ár).
2.6. Készletgazdálkodás
Legyen tisztában a készletgazdálkodás fogalmával,
jellemzőivel.
Ismerje az átlagkészlet fogalmát, fajtáit,
kiszámításának módszereit.
Legye képes kiszámítani az áruforgalmi mérlegsort,
ismerje a készletgazdálkodási mutatókat (Fsn, Fsf).
Ismerje a leltározás fogalmát.
2.7. Elszámoltatás
Ismerje a standolás: fogalmát, menetét, tudjon
standívet elkészíteni, kiszámolni, az eredményeket
értékelni.
2.8. Létszám- és bérgazdálkodás Ismerje a munkaerő-gazdálkodás és a termelékenység
fogalmát, tudjon termelékenységet kiszámolni.
Ismerje a bérgazdálkodás fogalmát, a munkabért, az
átlagbért, a bérköltséget, valamint legyen képes
bérköltséget közteherrel kiszámolni.
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2.9. Jövedelmezőség

Ismerje a költség fogalmát, fajtáit.
Ismerje az eredmény fogalmát, legyen tisztában a
jövedelmezőségi tábla lényegével.
3. Marketing és kommunikáció a gyakorlatban

TÉMAKÖRÖK
3.1. A piac elemzésének
módszerei és az eredmények
gyakorlati alkalmazásának
lehetőségei a vendéglátásban

3.2. A marketing-mix
meghatározása

3.3. A marketingkommunikáció a
vendéglátásban

3.4. Viselkedéskultúra a
vendéglátásban

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a marketing fogalmát, kialakulását, fejlődési
szakaszait.
Legyen képes bemutatni a marketingtevékenység
részfolyamatait: a piacszegmentálás és a piaci
csoportok jellemzőit, a piackutatás módjait és azok
jellemzőit, a marketing-mix elemeit és jellemzőit, a
végrehajtást és az ellenőrzést.
Ismerje a különböző üzlettípusokra vonatkozó
piacszegmentálás sajátosságait.
Ismerje a szekunder és primer (megkérdezéses
vizsgálatok) adatgyűjtés lényegét.
Ismerje a SWOT-analízist.
Tudja bemutatni a termékfejlesztést a vendéglátásban.
Legyen képes a marketing-szempontú ár
meghatározására.
Ismerje az elosztási csatornákat.
Rendelkezzen a marketingkommunikáció eszközeivel
kapcsolatos ismeretekkel.
Ismerje a reklám fogalmát, feladatát, céljait, a
reklámüzenetet, a reklámeszköz fogalmát, csoportjait, a
reklámhordozó fogalmát, csoportjait, valamint a
vendéglátásban alkalmazott üzleten belüli és üzleten
kívüli reklámeszközöket és reklámhordozókat.
Ismerje a személyes eladás, a közönségkapcsolatok, az
eladásösztönzés fogalmát, eszközeit, valamint az egyéb
piacbefolyásoló eszközöket.
Ismerje a külső és a belső PR tényezőit és az arculati
elemeket.
Legyen tisztában az eladásösztönzés lehetőségeivel a
vendéglátásban.
Ismerje a személyes eladás módszereit és lehetőségeit a
vendéglátásban.
Ismerje és tudja alkalmazni a kommunikációs
kapcsolatok formáit, a kapcsolatfelvételt (köszönés,
bemutatkozás illetve bemutatás, megszólítás), a
kapcsolattartást (beszélgetés, ismertetés) és a kapcsolat
lezárását (elköszönés).
Ismerje a vendégtípusokat, ismereteit tudja hasznosítani
a gyakorlatban.
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Tudja alkalmazni a kommunikáció különböző formáit a
vendég és a dolgozó között.
4. Élelmiszerismeret
TÉMAKÖRÖK
4.1. Állati eredetű élelmiszerek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja jellemezni az állati eredetű zsiradékokat (vaj,
sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű
olajak), ismerje azok felhasználását.
Tudja jellemezni a tejet, tejkészítményeket,
tejtermékeket (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, ízesített
tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej) ismerje azok
felhasználását. Legyen tisztában a tej és
tejkészítmények, tejtermékek tárolásával,
eltarthatóságával, vendéglátóipari felhasználásával.
Ismerje a tojás felépítését, összetételét, a tojássárgája és
a fehérje technológiai alkalmazását, a tojás minősítését.
Legyen tisztában a tojás tárolásával, eltarthatóságával, a
vendéglátóipari felhasználás lehetőségeivel.
Tudja jellemezni a húst és a húsipari termékeket,
ismerje azok táplálkozástani jelentőségét,
felhasználását. Ismerje a húsipari termékek
eltarthatóságát, tárolását és vendéglátóipari
felhasználását.
Tudja jellemezni a hús feldolgozóipar termékeit, legyen
képes azokat csoportosítani, minőségi követelményeit
bemutatni.
Legyen tisztában a baromfiipari termékekkel, vágott
baromfikkal, táplálkozástani jelentőségükkel,
felhasználási lehetőségeikkel. Ismerje a háziszárnyasok
(tyúk, liba, kacsa, pulyka) feldolgozását.
Tudja jellemezni a vadakat, ismerje azok felhasználási
lehetőségeit a vendéglátásban. Ismerje a vadhúsok
táplálkozástani jelentőségét, feldolgozását. Ismerje a
vadak csoportosítási lehetőségeit
Tudja jellemezni a halakat és a hidegvérűeket, ismerje
azok felhasználási lehetőségeit.
4.2. Növényi eredetű élelmiszerek Ismerje a növényi eredetű zsiradékokat és azok
felhasználási lehetőségeit.
Tudja meghatározni a zsírok, olajok fogalmát. Ismerje a
növényi olajok, zsírok jellemzőit, alapanyagait. Ismerje
az állati eredetű zsírok jellemzőit, a zsírok-olajok
minőségértékelésének szempontjait, a termékcsoport
áruinak minőségmegőrzési szabályait.
Tudja jellemezni a zöldségeket és gyümölcsöket,
ismerje azok felhasználási lehetőségeit,
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árutulajdonságait, minőségmegőrzési lehetőségeit,
forgalmazásuk szabályait.
Tudja jellemezni a gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari
termékeket és felhasználási lehetőségeiket. Ismerje a
gabonafajtákat és alkalmazásukat az emberi
táplálkozásban. Tudja bemutatni a malomipari
műveletek termékeit, a száraztésztákat, a kenyeret és a
sütőipari fehértermékeket.
4.3. Édesítőszerek és édesipari
Tudja jellemezni a természetes- és a mesterséges
termékek, koffeintartalmú élvezeti édesítőszereket, a kakaóport, a csokoládétermékeket és
áruk
bevonó masszákat, valamint azok felhasználási
lehetőségeit.
Ismerje a kávéfajtákat, pörkölési módjait és a kávé
felhasználását.
Ismerje a teafajtákat, azok felhasználását.
Ismerje a fűszereket, az ízesítőanyagokat, a sót, az
4.4. Fűszerek, ízesítők,
ecetet, az adalékanyagokat és azok felhasználási
zamatosítók és állományjavítók
lehetőségeit.
Ismerje a természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek
4.5. Italok
fogalmát, szerepüket a táplálkozásban.
Legyen tisztában a gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök
élettani hatásával, alapanyagaikkal, a minőségi
követelményeikkel.
Tudja ismertetni a szénsavas üdítőitalok táplálkozástani
hatásait, minőségi követelményeiket,
minőségmegőrzési időtartamukat.
Tudja jellemezni az alkoholtartalmú italokat és azok
felhasználását, ismerje az alkohol élettani hatását, a
kulturált alkoholfogyasztás szabályait.
Ismerje hazánk borvidékeit, a borok fogalmát, a borok
minőségét meghatározó tényezőket, a borok típusait,
jellemzését, tárolását. Legyen képes bemutatni a
természetes és a szénsavas borokat.
Tudja ismertetni a pezsgő minőségi jellemzőit, fajtáit,
minőségi követelményeit, érzékszervi tulajdonságait,
választékát.
Ismerje a sört, a minőségét meghatározó tényezőket, a
sörök fő típusait.
Tudja jellemezni a szeszipari készítményeket, azok
minőségi követelményeit.
Ismerje a párlatok, likőrök fogalmát, csoportosítását.
Tudja jellemezni a pálinkát és minőségi
követelményeit.
4.6. Higiénia és fogyasztóvédelem Ismerje és tudja alkalmazni a konyha és a kapcsolódó
helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási. munkavédelmi, környezetvédelmi
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és vagyonvédelmi szabályait.
Tudja bemutatni a legfontosabb fogyasztóvédelmi
szabályokat.
5. Termelés elmélete
TÉMAKÖRÖK
5.1. Üzemi ismeretek

5.2. Alapkészítmények

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a termelés helyiségeit, helyiségkapcsolatait,
gépeit, berendezéseit, eszközeit.
Legyen tisztában a termelés technológiai folyamataival
a beszerzéstől az értékesítésig.
Ismerje a magyar konyha jellemzőit.
Ismerje a konyhatechnológiai előkészítő- elkészítő és
befejező műveletek formáit, jellemzőit.
Ismerje a főzelékek, köretek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát, felhasználási lehetőségüket.
Ismerje a saláták és öntetek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a levesek, levesbetétek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a mártások fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a meleg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a hideg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
6. Értékesítés elmélete

TÉMAKÖRÖK
6.1. Az értékesítés alapjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az értékesítés fajtáit, jellemzőit.
Legyen képes a gépek, berendezések, eszközök és
felszerelések használatával kapcsolatos szabályok
alkalmazására.
Ismerje az értékesítést előkészítő, végrehajtó és
befejező műveletek formáit, jellemzőit.
Legyen tisztában az értékesítés etikett és protokoll
szabályaival.
Tudja bemutatni a vendégtípusokat és alkalmazni a
legcélszerűbb bánásmódokat a vendégekkel.
Legyen képes a külföldi vendégek tájékoztatására és
tudja alkalmazni a legcélszerűbb bánásmódokat a
külföldi vendégekkel.
Ismerje a hazai és nemzetközi étkezési szokásokat,
valamint azok alkalmazási lehetőségeit.
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6.2. Az értékesítés higiéniája, üzleti Ismerje az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási
lehetőségeit, az üzleti étel-, sütemény- és fagylaltárukezelés
választék bemutatásának, tálalásának szabályait az
eltarthatóság és a minőségmegóvás szempontjából.
Ismerje a sütemények, hidegkonyhai és egyéb
készítmények csomagolásának eszközeit, tudja
alkalmazni a csomagolás szabályait.
Legyen tisztában a hűtővitrinek, pultok rendezésének,
feltöltésének szabályaival, azok gyakorlati
alkalmazásával.
Tudja ismertetni és betartani az értékesítés és
kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi
és vagyonvédelmi szabályait.
Ismerje az alkoholos és az alkoholmentes italok fajtáit,
6.3. Ételek, italok értékesítése
jellemzőit, készítésüket és értékesítésük folyamatát.
Ismerje a reggeli- és uzsonnaitalok fajtáit, jellemzőit,
tudja alkalmazni készítésük szabályait.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a kávéfőzés, a
reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és
felszolgálásának szabályait.
Tudja ismertetni és alkalmazni az italtárolás
szabályait, az italkészítés folyamatát.
Ismerje az árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának
elemeit, tudja alkalmazni a termékek ajánlásának
szabályait.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

1356

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Rövid választ
igénylő és tesztjellegű feladatok

Számítási
feladatok

60 pont

40 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga feladatai az alábbiakban felsoroltak összes témaköréből történő átfogó számadás
alapján történik a meghatározott arányok szerint:
- vendéglátó gazdálkodás: 30%,
- marketing és kommunikáció a gyakorlatban: 30%,
- szakmai számítások: 40%.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok, tesztfeladatokból, rövid választ igénylő feladatokból és számítási
feladatokból állnak.
A feladatlap rövid választ igénylő feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- ismertetés,
- felsorolás,
- fogalommeghatározás,
- összehasonlítás (mennyiségi, logikai).
Ismertetés: az ismeretek rendszerezésével a feladatban megjelölt téma 1-2 mondatban történő
ismertetése.
Felsorolás: adott fogalomhoz, vagy folyamathoz tartozó elemek, részfolyamatok felsorolása.
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Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
Összehasonlítás: két-három fogalom azonosságainak, különbségeinek, előnyeinek, vagy
hátrányainak ismertetése.
A feladatlap teszt feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- szövegkiegészítés,
- fogalomfelismerés,
- jellemzők alapján történő felismerés,
- párosítás,
- feleletválasztás,
- igaz-hamis állítások megjelölése.
- igaz-hamis állítások indoklással.
- példák felsorolása.
- többszörös választás.
- kizárásos feladat (kakukktojás).
Szövegkiegészítés: a mondatok kiegészítése a megadott, vagy a tanulmányok során megismert
fogalmakkal. A mondatok között nincs feltétlenül összefüggés.
Fogalomfelismerés: a meghatározás alapján adott fogalom felismerése.
Jellemzők alapján történő felismerés: valamely fogalmat valamilyen jellemző vonása alapján
történő felismerése.
Párosítás: a szakmailag összetartozó fogalmak párosítása, pl. fogalom és meghatározása,
gazdasági mutató és kiszámítása, mutató és tartalma.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül a helyes megjelölése.
Igaz-hamis állítások megjelölése: annak megjelölése, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
Igaz-hamis állítások indoklással: annak megjelölése, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A
hamis állítás esetében indoklást kell adnia.
Példák felsorolása: egy adott fogalommal kapcsolatban gyakorlati példák felsorolása. A kért
példák száma változó lehet.
Többszörös választás: egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz
tartozik.
Relációanalízis: fogalmak, állítások közötti kapcsolat feltárását mérő feladattípus. Kijelentések
helyességének eldöntése. A kijelentések olyan összetett mondatokból állnak, amelyeknek első
része az állítás, második része pedig egy indoklás. Az állítások és az indoklások lehetnek igazak
vagy hamisak.
Kizárásos feladat: a kapcsolatelemzés egyik formája. A felsorolt fogalmak, meghatározások,
megállapítások között egy nem odatartozó is szerepel. A kiválasztás mellett indoklás is elvárható.
A szakmai számítások témakörhöz számítási példák tartoznak, amelyek a mutatószámok
ismeretét, alkalmazási képességét igénylik. A számítási példák általában egy-egy témakörhöz
tartozó adatok, információk statisztikai elemzésére irányulnak, de lehetségesek rövid komplex
feladatok is.
A számítási feladatokhoz elméleti kérdések is tartozhatnak. Az adózási számítási feladatok
megoldásához a feladatban meg kell adni az alkalmazandó adókulcsokat.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételek kifejtésébe
azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat is.
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását értékelik.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25 %-át.
Témakörök:
- „A” feladat: élelmiszerismeret,
- „B” feladat: termelés elmélete és értékesítés elmélete.
A „B” feladat esetében lehetőség nyílik komplex feladat megfogalmazására is, azaz mindkét
témakört tartalmazhatja (pl. ismertesse a hideg előételek fajtáit, készítésük folyamatát, a
kiszolgálás szabályait).
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
5 pont
5 pont
10 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
5 pont
5 pont
10 pont
alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása, az
5 pont
5 pont
10 pont
összefüggések értelmezése.
Megfelelően felépített, világos, szabatos
5 pont
5 pont
10 pont
előadásmód.
Szaknyelv alkalmazása.
5 pont
5 pont
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont
25 pont
50 pont”
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38. Az R. Melléklet TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I.

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
KÖZÉPSZINTEN

A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXVIII. Turisztika ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 812 01
Idegenvezető,
- 54 812 02
Lovastúra-vezető,
- 54 812 03
Turisztikai szervező, értékesítő.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
1.1. A szakmai fogalmak helyes
történő alkalmazása.
használata
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.
1.2. A szakmai fogalmakkal az
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
ismeretanyag bemutatása,
alkalmazásával.
értelmezése
2. Rendszerező képesség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
2.1. Lényegkiemelés
Információk szétválogatása szakmai szempontok
alapján.
3. Logikus gondolkodás
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A meglévő információk közötti összefüggések
3.1. Logikai képesség
felismerése.
4. Gyakorlatias feladatelemzés képessége
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
4.1. Ismereteit alkalmazza a
A különböző elméleti ismereteit átülteti a gyakorlatba.
gyakorlatban
5. Kommunikációs rugalmasság
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
5.1. Az adott szakmai
Képes felismerni a tárgyalási helyzetek változását.
szituációhoz alkalmazkodó
Betartja az etikai és viselkedési normákat.
verbális kommunikáció
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5.2. Az adott szakmai
szituációhoz alkalmazkodó nem
verbális kommunikáció

A nonverbális kommunikáció eszközeinek
kontrollálása és alkalmazása.
B) TÉMAKÖRÖK

Turisztikai erőforrások bemutatása

TÉMAKÖRÖK
1.1. A turizmus elmélete

1.2. Földrajzi ismeretek

TÉMAKÖRÖK
2.1. Kultúr- és
vallástörténeti értékek
Magyarországon

1. Turizmus alapjai
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a turizmus kialakulásának történetét, a turisztikai
alapfogalmakat.
Igazodjon el a turizmus intézmény és szervezeti rendszerében,
és tudja értelmezni a szereplők kapcsolatrendszerét.
Ismerje a turisztikai piac kategóriáit (kereslet, kínálat, árak) és
legyen képes bemutatni ezek jellemzőit.
Tudja megkülönböztetni és jellemezni a turizmus formáit, ágait.
Tudja értelmezni a turisztikai adottság és fogadóképesség
fogalmát, és be tudja mutatni a hazai turizmus természeti és
ember alkotta kínálatát.
Legyen képes tájékoztatást adni a hazai közlekedési
lehetőségekről.
Legyen képes jellemezni a turisztikai keresletet, különböztesse
meg az eltérő motivációkkal utazók sajátosságait, utazási
szokásait.
Tudja értelmezni a turizmus gazdasági és társadalmi
jelentőségét.
Legyen képes értelmezni a turisztikai statisztikai mutatókat,
adatokat.
Legyen tisztában a hazai turisztikai régiók jellemzőivel,
turisztikai vonzerőivel.
Ismerje és legyen képes bemutatni a világörökségi listán
szereplő helyszíneket.
Legyen tájékozott a jelentős európai fogadó országok fontosabb
turisztikai vonzerejéről.
2. Kultúr- és vallástörténet
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje Magyarország kulturális hagyományait, és jelentősebb
kultúrtörténeti értékeit.
Legyen képes tájékoztatást adni a hagyományőrző (lovas) és
egyéb kulturális (pl. folklór, gasztronómiai, zenei.)
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rendezvények, fesztiválok tartalmáról.
Legyen képes tájékoztatást adni a jelentősebb, Magyarországon
jelen lévő vallási felekezetekről (pl. zarándokhelyek, utak,
étkezés és böjt, étel- és italfogyasztási előírások, ünnepek).
3. Vendéglátás és szálláshely ismeretek
TÉMAKÖRÖK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Magyar és
Legyen képes bemutatni a hungarikumokat.
nemzetközi gasztronómia Ismerje a tradicionális és aktuális étkezési szokásokat, a
jellegzetes hazai ételeket és italokat.
Ismerje a vendéglátó üzletprofilokat, a terítési és felszolgálási
szabályokat.
Ismerje a menü- és italsorok összeállításának szempontjait.
Legyen tájékozott a hazai jelentősebb gasztronómiai
rendezvények, fesztiválok kínálatáról.
3.2. Magyarország és
Ismerje Magyarország borvidékeit és a hazai borok jellemzőit.
Európa borvidékei és
Legyen tájékozott a borturisztikai termékek között (pl. borutak,
jellegzetes borai
bortúrák, bor fesztiválok, borkóstolók).
3.3. Szálláshely ismeret
Ismerje a különböző szálláshelyek fajtáit, jellemzőit,
munkaköreit.
Ismerje a szálláshelyek minőség szerinti megkülönböztetésének
elveit.
Legyen tisztában az alap- és kiegészítő szolgáltatásokkal,
valamint a programcsomagokkal (package).
Legyen tisztában a szálláshelyek és utazási irodák (közvetítők)
közötti kapcsolat lehetőségeivel.
Ismerje a szállásfoglalási rendszereket, lehetőségeket.
Turisztikai marketing és kommunikáció
TÉMAKÖRÖK
4.1. Társalgási protokoll

4.2. Az interperszonális
kommunikáció fajtái
TÉMAKÖRÖK
5.1. Marketing

4. Üzleti kommunikáció a gyakorlatban
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a protokoll szabályai szerint kommunikálni.
Legyen tisztában az üzleti tárgyalásokon való megjelenés
követelményeivel.
Legyen képes infokommunikációs eszközöket használni.
Ismerje a kommunikációs szabályokat és legyen képes a
kapcsolattartás különböző formáira a partnerekkel.
5. Marketing alapjai
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja ismertetni a marketing fogalmát, szerepét és alkalmazási
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alapismeretek

5.2. Turisztikai marketing

területeit.
Tudja értelmezni a marketing-mix elemeit.
Értse a piacszegmentálás lényegét és ismérveit.
Ismerje a piackutatás folyamatát, módszereit.
Ismerje az idegenforgalmi marketing sajátosságait és a
kommunikációs-mix eszközrendszerét.
Ismerje a turisztikai reklám fogalmát, szerepét és fajtáit.
Legyen tisztában a PR, az eladás ösztönzés és a direkt marketing
fogalmával, jellemzőivel.
Legyen képes értelmezni az ország-imázs jellemzőit.
Ismerje a nemzeti marketing szervezet tevékenységét.
Ismerje a desztinációs marketing jelentőségét és eszközeit.
Ügyviteli folyamatok alkalmazása

6. Ügyviteli ismeretek
TÉMAKÖRÖK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
6.1. Fizetési tranzakciók
Ismerje a valuta és deviza fogalmát, jellemzőit.
hazai és nemzetközi
Ismerje a banki és készpénzes tranzakciók jellemzőit,
valutával
bizonylatait.
Tudja felsorolni a fizetési módokat és eszközöket.
Legyen képes a tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatokat
kitölteni.
6.2. Ügyviteli bizonylatok, Ismerje a turisztikai szektor ügyviteli folyamatait és a
folyamatok, ügyviteli rend biztonságos adat- és iratkezelés jellemzőit.
Ismerje a különféle ügyviteli bizonylatok fajtáit, felhasználási
területét.
Legyen tisztában a szigorú számadású bizonylatokkal
kapcsolatos feladatokkal.

7. Informatika a turizmusban
TÉMAKÖRÖK
7.1. Informatika alapjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a turisztikai ügyviteli munkafolyamatokhoz használt
informatikai eszközöket és programokat.
Ismerje a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés és az internet
használat alapjait.

8. Levelezési ismeretek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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8.1. Hivatalos levelezés és Legyen tisztában a hivatalos levelek fajtáival, ezek formai és
szerződéskötés
tartalmi követelményeivel.
Legyen képes hagyományos és digitális formában hivatalos
levelek (ajánlat kérés, árajánlat adása, tájékoztatás,
információkérés, stb.) megírására.
Legyen képes információgyűjtésre különféle adatállományokból.
8.2. Adatszolgáltatás,
Legyen képes egyszerű statisztikai kimutatások értelmezésére és
statisztikai adatelemzés
készítésére.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Írásbeli vizsga
120 perc
100 pont

Középszint

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
NINCS
alkalmas
zsebszámológép
szóbeli tételek mellékletei
NINCS
és térképvázlatok a tételbe
építve

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
120 perc
Feladatlap
A turisztikai, a vendéglátás, a szálláshelyi, a turizmus
marketing és az ügyviteli ismereteket, valamint ezek
alkalmazási képességét vizsgáló feladatlap.
100 pont
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga
15 perc
Egy tétel kifejtése
50 pont
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A központilag összeállított írásbeli vizsga ellenőrizhető képet ad a vizsgázó tudásáról az
ismeretek, a képességek és az alkalmazás tekintetében egyaránt.
A feladatlap összeállítása az alábbiakban felsorolt témakörökből történik a táblázatban
meghatározott arányok szerint:
A turizmus alapjai
Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon
Vendéglátás és szálláshelyi ismeretek
Üzleti kommunikáció a gyakorlatban
Marketing alapjai
Ügyviteli ismeretek
Levelezési gyakorlat

15-20%
10-15%
15-20%
5-7%
15-20%
10-15%
15-20%

Általános szabályok
A feladatlapnak mindig tartalmaznia kell a feladatok kidolgozásához szükséges szöveges illetve
képes információkat.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok szöveges feladatokból, tesztfeladatokból és számítási feladatokból állnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid
ismertetés, fogalommeghatározás, levélírás, nyomtatvány kitöltés, szituáció értelmezés.
A tesztfeladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: csoportosítás, hibajavítás, hibakeresés,
igaz/hamis állítások eldöntése, igaz/hamis állítások eldöntése indoklással, kiegészítés,
relációanalízis, sorrend meghatározás, feleletválasztás, kiválasztás indoklással, párosítás.
A számítási feladatok a témakörök számpéldáin alapulnak, táblázat- és grafikonszerkesztéssel
kiegészülhetnek.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az érettségi vizsgán kihúzott tétel alapján ad számot a képzés során megszerzett
elméleti és gyakorlati tudásáról. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie, de a kérdező tanár
közbekérdezhet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton jár vagy nyilvánvalóan elakadt.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 25 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök
és vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni, évente cserélni kell a tételek 10 százalékát. A
tétel címén túl a kifejtés tartalmára vonatkozó konkrét információk (vázlatpontok) is megadhatók.
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben az alábbi témakörök
bemutatását igényli a vizsgázóktól:
- A turizmus alapjai:
- a turizmus elmélete,
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- földrajzi ismeretek.
- Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon.
- Vendéglátás és szálláshelyi ismeretek:
- magyar és nemzetközi gasztronómia,
- Magyarország és Európa borvidékei és jellegzetes borai,
- szálláshely ismeret.
- Marketing alapjai:
- marketing alapismeretek,
- turisztikai marketing.
- Ügyviteli ismeretek:
- fizetési tranzakciók hazai és nemzetközi valutával,
- ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a
feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
12 pont
helyes használata.
A szakmai ismeretek teljessége, tartalma.
15 pont
Szabatos előadásmód, megfelelően
6 pont
felépített, világos felelet.
Szakmai nyelv alkalmazása.
5 pont
A téma gyakorlati megközelítése.
12 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
50 pont”

39. Az R. Melléklet OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az optika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei
a XXIX. Optika ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 725 01
Látszerész és fotócikk-kereskedő,
- 54 810 01
Fotográfus és fotótermék-kereskedő.
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A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
1.1. A szakmai fogalmak
alkalmazása. A fogalmak jelentésváltozatainak
helyes használata
megkülönböztetése.
1.2. Kommunikáció szakmai A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos,
nyelven
lényegre törő válaszadás.
TÉMÁK

TÉMÁK
2.1. Lényegkiemelés

2.2. Elvonatkoztatás
képessége

2. Ismeretek helyén való alkalmazása
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
Információk szétválogatása szakmai szempontok
alapján.
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése, alkalmazása.

TÉMÁK
3.Eszközök, kiegészítők
használata

3. Precizitás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A fotográfiai eszközök, kiegészítők pontos
beállításának, használatának képessége.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Fotográfiai ismeretek

TÉMAKÖRÖK
1.1. Fényképezőgépek működése

1.2. Kiegészítők, tartozékok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az analóg fényképezőgépek
működését, kezelését, történetét.
Ismerje a digitális fényképezőgépek
működését, kezelését.
Tudja a fényképezőgépeket csoportosítani
különböző szempontok szerint.
Ismerje az analóg gépekhez használt
filmek jellemzőit.
Ismerje az analóg gépekhez használt
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1.3. Felvételkészítési ismeretek

objektívek és kiegészítőik főbb jellemzőit.
Ismerje a digitális gépek működését,
kezelését.
Ismerje a digitális gépekhez használt
objektívek és kiegészítőik főbb jellemzőit.
Ismerje a mesterséges fényforrások, vakuk
főbb csoportjait és jellemzőit.
Tudja a műtermi eszközök használatának
módját.
Ismerje a számítógépek és perifériák
használatának módjait.
Ismerje a komponálás alapeseteit, a
mélységélességet, a bemozdulást.
Ismerje a fénymérési módokat.
Tudja a tónusterjedelem, a dinamikai
tartomány fogalmát értelmezni.
Ismerje a fotográfia nyelvét és legyen
képes önálló értelmezésre.

2. Fotográfiai ismeretek gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
2.1. Fényképezőgépek használata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az analóg gépek működését,
kezelését.
Ismerje a digitális gépek működését,
kezelését.
Ismerje a különböző formátumú
fényképezőgépek használatát.
2.2. Kiegészítők, tartozékok használata Ismerje a fotográfiai filmek használatát.
Ismerje az analóg gépek objektívjeit.
Ismerje a digitális gépek működését,
kezelését, a memóriakártyák használatát.
Ismerje a digitális gépek objektívjeinek
használatát.
Tudja a mesterséges fényforrásokat, a
vakukat használni.
2.3. Felvételkészítés
Tudjon portré- és csoportképet készíteni
műteremben.
Tudjon tárgyfotót készíteni műteremben.
Tudjon dokumentarista felvételeket
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készíteni. Ismerje a fénymérés
módozatainak gyakorlatát.
Tudjon technikai problémákat megoldani a
fényképezés folyamatában.
Ismerje a fotográfia nyelvét és legyen
képes önálló értelmezésre.
Ismerje a hagyományos filmlaborálást.
Ismerje a digitális felvételek kidolgozására
szolgáló eszközök használatát.
Ismerje a számítógépek és perifériák
használatát.
Ismerje a képfeldolgozó programok
használatát.

2.4. Képfeldolgozás

3. Művészettörténeti alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
3.1. Művészettörténeti alapismeretek

3.2. Szaktörténet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerjen jelentős alkotókat, kiemelkedő
alkotásokat.
Ismerje az időszaki kiállításokat, a kortárs
alkotókat.
Tudja alkalmazni a komponálás szabályait.
Ismerje a színek törvényszerűségeit és
kifejezőerejüket.
Tudja a fény-árnyék viszonyokat
megjeleníteni, ismerje a
kontraszthatásokat, a tónusképzés
lehetőségeit.
Ismerje a látvány egyszerű rögzítését
meghaladó ábrázolási formákat, az
átlényegítést, az absztrakciót.
Ismerje a szakmatörténeti alapokat.
Ismerjen jelentős alkotókat, kiemelkedő
alkotásokat. Ismerjen időszaki
kiállításokat, kortárs alkotókat.
Tudja a fény-árnyék viszonyokat
megjeleníteni, ismerje a
kontraszthatásokat, a tónusképzés
lehetőségeit.
Ismerje az ábrázolás különböző technikáit.
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4. Szakrajz gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Kiállítás, installáció, prezentációkészítés gyakorlat

Ismerje a kiállítás, installáció, prezentáció
készítésének módját.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

portfólió (nyomtatva vagy
előhívva)

NINCS

portfólió
(digitális adathordozón)
számítógép, projektor

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Fotótechnika

Fotótörténet

60 pont

40 pont
100 pont

Portfólió bemutatás
50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga a vizsgázó fotótechnikai és a fotótörténeti elméleti ismereteit objektíven méri.
Az írásbeli vizsga során a feladatlapok által számonkérésre kerülő témakörök és azok súlyozása:

fotográfiai ismeretek (60%),

szaktörténet (40%).
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatlap két részre tagolódik ezek: fotótechnika, fotótörténet.
A feladatlap a Fotográfiai ismeretek, Fotográfiai ismeretek gyakorlata, Művészettörténeti
alapismeretek témaköreire épül, a feladatlap legalább 90%-ban az alábbi ismereteket kéri
számon:
- fényképezőgépek működése,
- kiegészítők, tartozékok,
- felvételkészítési ismeretek,
- képfeldolgozás,
- szaktörténet.
A feladatlap fotótechnikai tudást számon kérő része feleletalkotó (kiegészítés, rövid választ
igénylő, hosszú választ igénylő) feladatokat tartalmaz az alábbi témákból:
- a fénnyel kapcsolatos fogalmak,
- színhőmérséklet fogalma és fotográfiai jelentősége,
- színhőmérséklet beállítása a fényképezőgépen,
- leképezés optikai eszközei, törvényei,
- az objektívek főbb paraméterei és jellemzői,
- a speciális objektívek és a felhasználási területeik,
- a fényszínek és a pigmentszínek keverésének szabályai,
- az automatikák szerepe a fényképezőgépekben,
- a fotográfia szempontjából fontosabb fényforrások színösszetétele,
- az expozíciós értékek beállításának lehetőségei,
- a zár- és a rekeszértékek változtatásának hatása,
- a megvilágítás-mérés módszerei,
- a beépített és a kézi fénymérők használata,
- a digitalizálás folyamata,
- számítógépes képfeldolgozás,
- a képfájl módosításának lehetőségei és eszközei,
- a digitális fényképezőgépek felépítése, működése,
- a digitális kép minőségét befolyásoló tényezők.
A feladatlap fotótörténet témaköreit számon kérő része feleletalkotó (kiegészítés, rövid választ
igénylő, hosszú választ igénylő) feladatokat tartalmaz az alábbi témakörökből:
- a fotográfia születése,
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-

fotográfiai műfajok a 19. században és a 20. század első felében,
fotótechnikai változások a 19. században és a 20. század első felében,
neves alkotók a 19. században, valamint a 20. század első felében.

Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgán a vizsgázó szakmai tudását egyértelműen bizonyító fotográfiákból álló
képanyagot, ún. portfóliót mutat be, amelynek alapján a szakmai képességei, jártassága
megítélhető, objektíven értékelhető.
A szóbeli vizsga során a prezentáció által számonkérésre kerülő témakörök:
 fotográfiai ismeretek gyakorlata,
 prezentációkészítés gyakorlata.
 A portfólió az előzetes teljesítményt bemutató, a vizsgát megelőző három hónapban,
megadott témára készített fotográfiákból álló válogatás. A portfólió szakmai
bemutatására a szóbeli vizsgákkal egy időben kerül sor.
 A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kivetített portfóliót, vagy nyomtatott, változatát
mutatja be. Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai
hátteret, a készítés körülményeit. A kérdező tanár a vizsgázó által elkészített szakmai
anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói
gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a szakmai fogalmak pontos használatát
együttesen értékeli.
 A tanulói jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázó
segítő tanár iránymutatásával, de önállóan dolgozza ki a vizsgaleírásban megadott
portfólió témák közül választott témát, segítője automatikusan szaktanára, illetve az
intézményben dolgozó szakos pedagógus. Az a vizsgázó, aki érettségi
bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, önállóan dolgozza ki
a vizsgaleírásban megadott portfólió témák közül választott témát.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A portfólió 8-12 db fotográfiából álló válogatás.
A fotográfiák témáját (egy témát) a vizsgázó a vizsgaidőszak kezdete előtt három hónappal a
következő átfogó témák közül választja ki:
- emberábrázolás,
- tárgyfotó,
- reklámfotó,
- divatfotó,
- riportfotó,
- dokumentarista fotográfia,
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-

táj- és városfotó,
képzőművészeti fotóhasználat.

A segítő szaktanár feladata, hogy az önálló témaválasztás után irányítsa a vizsgázót a
vizsgafeladat elkészítésében,
A vizsgázónak az elkészült munka digitális változatát legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak
kezdetéig kell elkészítenie, (csak olvasható) digitális adathordozón le kell adnia. A portfólió
leadásának helye a tanulói jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező
vizsgázó esetében a képzőintézmény, annak a vizsgázónak, aki érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, a vizsgát szervező intézmény. A leadott anyagot a
szóbeli gyakorlati jellegű vizsga bemutató anyagaként kell kezelni.
A digitális mappa a következőket tartalmazza:
- 8-12 db fotográfiát jpg vagy png formátumban, a hosszabbik oldalukon legalább 3500
pixel méretben,
- a 8-12 db fotográfiát sorba rendezve, a téma címével ellátva 1 db pdf fájlként
A képeket legalább 18x13 cm méretben ki kell nyomtatni vagy előhívni. A portfólió nyomtatott
változatának teljes egészében meg kell egyeznie a digitális anyaggal.
A vizsgázó az elkészült munkákat a segítő szaktanárnak bemutatja, ezzel egy időben a digitális
adathordozót átadja.
A segítő szaktanár a munkák megtekintése és ellenőrzése után vizsgázónként a központi sablon
alapján elkészíti az igazolólapot, amely a következő adatokat tartalmazza:
- képzőintézmény neve,
- a vizsgázó neve,
- a portfólió megléte,
- képek kicsinyítve,
- a segítő szaktanár neve,
- a segítő szaktanár aláírása,
- a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma.
A vizsgázó munkáit a megbízott segítő szaktanár által kitöltött igazolólap hitelesíti. Az
igazolólapot a segítő szaktanár aláírása, valamint a képzőintézmény pecsétje és képviselőjének
aláírása hitelesíti. Annak a vizsgázónak a portfóliójához, aki érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, nem tartozik igazolólap.
A segítő szaktanár a vizsgázóktól átvett digitális adathordozókat, valamint a kitöltött
igazolólapokat a képző intézménynek átadja. A képzőintézmény az anyagokat
vizsgacsoportonként rendezi és a hitelesített igazolólapokkal együtt továbbítja a vizsgát szervező
intézménynek.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Portfólió
50 pont
Formai szempontok:
4 pont
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a fotósorozat megfelelő tagolása
a témának megfelelő technikai megoldások: formátum,
fényképezőgép választás
a témának megfelelő technikai megoldások:
objektívhasználat
a témának megfelelő technikai megoldások:
világítás megválasztása
a felvételkészítés minősége
a képfeldolgozás minősége
Tartalmi szempontok:
cím és a téma összhangja
a téma kifejtése, a gondolatmenet íve a fotósorozatban
a fotósorozat képeinek egységessége
önálló gondolatok, egyedi látásmód, kreativitás a
fotósorozatban
A prezentáció értékelésének tartalmi szempontjai:
a fotográfiák készítése során szerzett tapasztalatok
megfogalmazása.
világosság, nyelvhelyesség, szaknyelv alkalmazása
A prezentáció értékelésének formai szempontjai:
egységesség, vizuális megjelenés, a kivitelezés minősége,
szoftverhasználat
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

4 pont
4 pont
4 pont
4 pont
4 pont
4 pont
4 pont
4 pont
4 pont
3 pont
3 pont
4 pont
50 pont”

40. Az R. Melléklet SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A szépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXX. Szépészet ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
52 815 01 Gyakorló fodrász,
52 815 02 Gyakorló kozmetikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Ismeretek alkalmazása
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. A szakmai fogalmak helyes A szakmai fogalmak megfelelő alkalmazása. A
használata
fogalmak precíz megfogalmazása, használata.
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1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

A téma tartalmának logikus felépítése, a szakmai
kifejezések helyes alkalmazásával.

2. Szakmai nyelvezetű beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. Kommunikáció szakmai
A téma pontos, lényegre törő kifejtése.
nyelven
2.2. Szakmai anyag bemutatása, Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
értelmezése
alkalmazásával.

TÉMÁK
3.1. Logikai képesség
3.2. Kombinatív képesség
3.3. Induktív gondolkodás
képessége
3.4. Deduktív gondolkodás
képessége

3. Logikus gondolkodás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A meglévő információk közötti összefüggések
felismerése.
A meglévő információk alapján a lehetőségek
számbavétele.
Az egyedi esetektől az általánosra következtetés
folyamata, szabályok felismerése, modellek
alkalmazása.
Az általánosból az egyedi ítéletekhez való eljutás
lehetősége.
B) TÉMAKÖRÖK

TÉMÁK
1.1. Kézápoló szakmai
ismeretek
1.1.1. Előkészítés,
vendégfogadás, diagnosztizálás

1.1.2. Kézápolás

1. Kézápoló szakmai ismeretek
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes a vendéget fogadni, megfelelő módon,
szakszerűen tájékoztatni, vendégnyilvántartást
vezetni, vendégkártyát készíteni.
Ismerje a munka-, balesetvédelmi szabályokat és a
védőfelszereléseket.
Ismerje a kézápoláshoz szükséges eszközöket, az
előkészítés (letisztítás, fertőtlenítés) anyagait.
Legyen képes felismerni az objektív tüneteket, a
kézápolást kizáró és befolyásoló tényezőket.
Ismerje:
- a kéz csontjait, ízületeit, izmait,
- a köröm felépítését, élettanát, gyakori
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megbetegedéseit (körömgombásodás,
körömsánc-gyulladás),
- a bőr felépítését, élettanát, elemi elváltozásait,
- az elszarusodás folyamatát és zavarait.
Ismerje a kézápoláshoz használt kézi szerszámokat
és gépeket a paraffinos kézápolás és a kéz
masszírozásának vonatkozásában.
Ismerje és tudja összehasonlítani a különböző körömés bőrdíszítési módokat (lakkozás, henna,
csillámtetoválás).
2. Munka- és környezetvédelem
TÉMÁK
2.1. Munka- és
környezetvédelem
2.1.1. Munkavédelem

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje
 az általános balesetvédelmi szabályokat,
 a munkavédelem fogalmát, célját, feladatát,
területeit és a mmunkavédelemről szóló törvény
hatályát,
 a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi
feltételeit, a munkaképes állapot jellemzőit, a
munkaképes állapotot veszélyeztető tényezőket,
 a baleset és a munkabaleset fogalmát,
 a foglalkozási megbetegedések és munkahelyi
ártalmak fogalmát a szépészetre jellemző
példákkal, kiváltó okaikat,
 a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentáció
szabályait,
 a fizikai, kémiai, biológiai, fiziológiai
veszélyforrásokat,
 a biztonsági szín- és alakjeleket, táblákat,
piktogramokat,
 az elektromos berendezések biztonságos
használatának szabályait,
 a védőfelszerelések és munkaruha fogalmát,
fajtáit és a szépészetben való alkalmazásának
ismérveit.
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Ismerje
–
a környezetvédelem fogalmát, területeit,
–
a környezetkárosító tevékenységeket és
anyagokat,
–
a környezetszennyezéssel kapcsolatos
alapfogalmakat,
–
a szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
során felmerülő környezeti terhelést (víz-, levegőés talajszennyezés),
–
a hulladék fogalmát, kezelésének módjait,
fajtáit,
–
a környezettudatos szépségszalon üzemeltetés
jellemzőit.
Ismerje
–
az elsősegély-nyújtás fogalmát, területeit,
–
az elsősegély-nyújtás teendőit: törés,
rándulás, ficam, vérzések, égési sérülések,
mérgezések, marási sérülések, eszméletvesztés,
sokk és áramütés esetén, a stabil oldalfekvés
kivitelezését, indikációit, az újraélesztés alapelveit.
Ismerje a tűz fogalmát, feltételeit, a különböző
tűzvédelmi kategóriákat, a kategóriákba tartozó
anyagokat, különös tekintettel a szépészeti
szolgáltatóegység üzemeltetésére.
Ismerje a szépségszalonok tűzvédelemmel
kapcsolatos feladatait.
Ismerje a tűzmegelőzés fogalmát, módjait, a tűzoltókészülékek fajtáit, használatának szabályait, a
tűzoltás egyéb eszközeit, módjait.
Ismerje a tűzjelzés módjait, a tűzbejelentés formáját,
módját.
Ismerje a tűzoltás módjait, eszközeit, anyagait.
Ismerje a tűz esetén teendőket: jelzés, mentés
(prioritás), oltás.

2.1.2. Környezetvédelem

2.1.3. Elsősegélynyújtás

2.1.4. Tűzvédelem

3. Szépészeti szakmai ismeretek
TÉMÁK
3.1. Szépészeti szakmai
ismeretek
3.1.1. Anatómiai alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje
 a sejt fogalmát, felépítését, alkotóelemeit:
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sejthártya, citoplazma, citoszkeleton,
mitokondrium, lizoszóma, dezmozóma,
a transzport-folyamatokat a sejthártyán
keresztül,
a szövetek fogalmát, a szövettípusokra
jellemző sejteket és sejtközötti állományt,
a hámszövetek feladatait, jellemzőit, a hámok
felosztását működés szerint: fedőhám,
felszívóhám, mirigyhám, mirigyek alakja,
váladéktermelése, ürítése, pigmenthám,
érzékhám,
a lazarostos kötőszövet jellemzőit, sejtes,
rostos és kocsonyás alapállományát,
feladatait,
a zsírszövetet és feladatait,
a folyékony kötőszövet: a vér és nyirok
jellemzőit, alkotórészeit, feladatait, a
véralvadás biokémiai jellemzőit,
a porc és a csontszövet általános jellemzőit,
az izomszövetek általános jellemzőit,
az idegszövet általános jellemzőit, felépítését,
feladatait,
a csontrendszer feladatait, a csontok
csoportosítását, a koponya csontjait, varratait,
az izomrendszer feladatait, az izmok jellemző
tulajdonságait, az ingerlékenység, az
izomtónus, a fáradékonyság, az apadási,
gyarapodási képesség fogalmát,
a fej izmait (magyarul),
a keringés szervrendszerét, feladatait, részeit:
a vérkeringési rendszer jellemzése (a vérerek,
a szív, a fej és nyak kozmetikai szempontból
fontos vérereit magyarul),
a nyirokrendszer jellemzését, a fej és a nyak
nyirokcsomóinak megnevezését magyarul,
az V. és a VII. agyideg lefutását, beidegzési
területeit,
a neuroendokrin rendszer működésének elvi
alapjait, a bőr szempontjából fontos
hormonokat, azok szerepét a bőr működése
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szempontjából.
3.1.2. A bőr és függelékeinek
felépítése és élettana

3.1.3. Masszázs

Ismerje
 a bőr fő rétegeinek megnevezését (magyarul),
szövettani jellemzését,
 a hámréteg részletes jellemzését, alrétegeivel
együtt,
 a hámban lejátszódó biofizikai és biokémiai
folyamatokat: diffúzió, ozmózis, a
festékképzés és elszarusodás biokémiai
folyamata,
 a bőr vérereit és idegvégződéseit,
 a bőr függelékeit:
a bőr mirigyei (faggyúés verejtékmirigyek), bőrfelszíni emulzió,
szőr és szőrtüsző, a köröm,
 a bőr védelmi szerepét: a fizikai, vegyi,
meteorológiai hatások és kórokozók ellen,
 a bőr hőszabályozó szerepét,
 a bőr felszívó szerepét: felszívódási utakat,
bőrrokon anyagokat,
 a bőr kiválasztó szerepét,
 a bőr érző szerepét,
 a bőr légző szerepét.
Ismerje
 az elsődleges és másodlagos elemi elváltozások
fogalmát, fajtáit,
 a szövetszaporulatok fogalmát, fajtáit,
 a körömelváltozások fogalmát, fajtáit.
Ismerje
 a kóroktan fogalmát,
 a kóroktani tényezőket, azok jellemzőit, az
ellenük való védekezés módjait, a
mikroorganizmusok okozta legjellemzőbb
elváltozásokat.
Ismerje
 a masszázs fogalmát, javallatait, ellenjavallatait,
 élettani hatásait,
 fajtáit,
 anatómiai alapjait,
 a kézi masszázs alapfogásait, hatásait és
alkalmazási módjait (hajas fejbőr, nyak, váll).
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TÉMÁK
4.1. Szépészeti általános
anyagismeret
4.1.1. Kémiai alapismeretek

4.1.2. Anyagismeret

4. Szépészeti általános anyagismeret
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje
 az anyagi részecskéket: elemi
részecskék (proton, neutron,
elektron, foton), kémiai
részecskéket,
 az anyagi halmazokat: homogén, heterogén
egykomponensű és többkomponensű anyagi
rendszerek,
 a vegyületek fogalmát, fajtáit,
 a többkomponensű keverékek, elegyek
oldatok fogalmát,
 a valódi oldatok jellemzését,
 a kolloidokat és megjelenési formáikat,
 a durva diszperz rendszereket és megjelenési
formáikat,
 a kémiai részecskék között kialakuló
kölcsönhatásokat, kémiai kötéstípusokat: az
elsőrendű kötéseket, másodrendű kötések és
jelentőségüket,
 az anyagi változásokat: fizikai változások,
fizikai-kémiai változások (halmaz szerkezet
változások): halmazállapot változások,
oldódás, hidratáció, szolvatáció,
 a kémiai változások fogalmát, feltételeit: az
egyesülés és a bomlás, csereakciók, transzport
folyamatok: oxidáció, redukció, protolitikus
folyamatok, közömbösítés, hidrolízis.
Képes elvégezni az alábbi számításokat:
 tömegszázalék számítás,
 térfogatszázalék számítás,
 vegyesszázalék számítás.
Ismerje
– a víz fizikai, kémiai tulajdonságait, élettani
szerepét,
– az idratáció, ozmózis, turgor fogalmát,
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– a víz előfordulását: a természetben lágy és
kemény vizek fogalmát, hatásaikat a bőrre, az
ásvány és termálvizek fogalmát, fajtáit,
a víz alkalmazását a szépészeti szakmák
gyakorlása során,
– a víz disszociációját, a pH-érték és a kémhatás
fogalmát, a különböző kémhatású oldatok bőrre
gyakorolt hatásait, szépészeti alkalmazásait,
– a hidrogén-peroxid fizikai, kémiai
tulajdonságait, különböző koncentrációjú
oldatainak hatásait, szépészeti alkalmazási
lehetőségeit,
– a peroxidok, persók fogalmát, jellemzőiket,
szépészeti alkalmazásukat és hatásaikat,
– a bőr- és függelékeinek letisztításra szolgáló
anyagokat,
– a tisztítást, fertőtlenítést és szépészeti szakmák
gyakorlása során alkalmazható anyagaikat,
– a kozmetikumokban található legfontosabb
alapanyagokat: víz és vízben oldódó anyagok,
észterek, lipoidok, paraffinok jellemző fizikai,
kémiai tulajdonságait, bőrre gyakorolt hatásait és
szépészeti szakmák gyakorlása során történő
felhasználásukat.
5. Divattörténeti ismeretek
TÉMÁK
5.1. Divattörténeti ismeretek
5.1.1. Művészet- és
hajviselettörténet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje
 az ókori építészetet, szobrászatot, festészetet,
 a középkori építészetet, szobrászatot, festészetet,
 az újkori építészetet, szobrászatot, festészetet,
 a legújabb kori építészetet, szobrászatot,
festészetet.
Ismerje a tipikus
 ókori hajviseleteket,
 középkori hajviseleteket,
 újkori hajviseleteket,
 legújabb kori hajviseleteket,
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 napjaink divatos hajviseleteit.
Ismerje
 a fény kettős természetét,
 az energia, a hullámhossz és a szín kapcsolatát,
 az elektromágneses spektrum tartományait,
 a fényelnyelés, visszaverődés jelenségét. és szerepét
a színek kialakulásában,
 a spektrálszíneket,
 a természetes fény hatásait a szépségiparban (látható,
infravörös és UV sugarak vonatkozásában),
 az UV-sugarak szerepét a szolárium-gép
üzemeltetése során,
 a hattagú színkört és az elsőrendű, másodrendű
színeket,
 a kontrasztok fogalmát, fajtáit és alkalmazását a
szépészetben,
 az additív és szubsztraktív színkeverést.

5.1.2. Színelmélet

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény

Írásbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép,
periódusos rendszer
NINCS

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

1382

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

biztosítja

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt-jellegű
feladatok

Rövid válaszokat
igénylő feladatok

70 pont

30 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl. adatokra,
szemelvényekre, kitöltendő bizonylatokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia
kell.
A feladatsor az alábbi témaköröket tartalmazza:
kézápoló szakmai ismeretek: 10%,
munka- és környezetvédelem: 10%,
szépészeti szakmai ismeretek: 40%,
szépészeti általános anyagismeret: 30%,
divattörténeti ismeretek: 10%.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák közül az alábbiakra helyezi a
hangsúlyt:
- az ismeretek alkalmazása,
- logikus gondolkodás.
A feladatlap 8-12 feladatból áll, amelyek részfeladatokra bonthatóak. Egy feladaton belül
szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is.
A feladatlap feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- feleletválasztós tesztek: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás és
hibakutatás,
- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés,
- struktúra-funkció-kapcsolat,
- fogalommeghatározás,
- szómagyarázat,
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- szövegkiegészítés,
- táblázat kitöltése,
- illesztés,
- párosítás,
- rövid válasz,
- egyszerű számítás,
- mennyiségi összehasonlítás.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy kézápoló szakmai ismeretekkel, szépészeti szakmai
ismeretekkel, divattörténeti ismeretekkel kapcsolatos tétel kifejtéséből és tervezésből áll.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. Az „A” feladat
kifejtésének javasolt időtartama 10 perc, a „B” feladat ismertetésének javasolt időtartama 5 perc.
Témakörök:
- „A” feladat:
- kézápoló szakmai ismeretek:
- kézápolás,
- szépészeti szakmai ismeretek:
- anatómiai alapismeretek,
- a bőr és függelékeinek felépítése és élettana,
- masszázs.
- „B” feladat:
- tervezési feladat
- kézápoló szakmai ismeretek:
kézápolás,
- divattörténeti ismeretek:
művészet- és hajviselettörténet.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 30, illetve 20 pont, felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
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Feladat megértése, lényeg kiemelése.
Alapfogalmak ismerete, meghatározása,
alkalmazása,
tények, folyamatok ismerete,
magyarázata,
összefüggések elemzése
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
Tervezés, rajz
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

„A” feladat
3 pont

„B” feladat
5 pont

Összesen
8 pont

20 pont

-

20 pont

2 pont

-

2 pont

5 pont
30 pont

15 pont
20 pont

5 pont
15 pont
50 pont
”

41. Az R. Melléklet MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A mezőgazdasági gépész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXI. Mezőgazdasági gépész ágazat alábbi szakképesítésének szakmai
tartalmát veszi alapul:
- 54 521 05
Mezőgazdasági gépésztechnikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
alkalmazása.
A munkatársakkal folytatott kommunikáció tartalma
logikusan felépített, következetes a szakmai kifejezések
helyes alkalmazása.
A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos
lényegre törő válaszadás.
2. Elemi számolási készség

TÉMÁK
2.1. Mezőgazdasági erő- és
munkagépek beállításához

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes mezőgazdasági erő- és munkagépek
beállításával, üzemeltetésével kapcsolatos egyszerű
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kötődő egyszerű számolási
feladatok
2.2. A munkahelyi
adminisztrációhoz kötődő
egyszerű számolási feladatok

számítási feladat végrehajtására.
Legyen képes a bizonylatoláshoz, elszámoláshoz
kötődő egyszerű számítások elvégzésére.

3. Megbízhatóság
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a nagy értékű mezőgazdasági gépészeti
3.1. Felelősségtudat
berendezések felelősséggel történő üzemeltetésére,
üzemfenntartására.
Legyen megbízható partner az ellenérték
3.2. Az ellenérték elszámolása,
elszámolásakor, illetve az anyagbeszerzési, raktározási
anyaggazdálkodás
és áruvédelmi feladatok során.
4. Önállóság, rendszerező képesség
TÉMÁK
4.1. Szervezőkészség a
munkafolyamatok
végrehajtásában
4.2. Önállóság a
problémamegoldás területén
4.3. Rendszerező képesség,
gyakorlatias feladatértelmezés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az egyes mezőgazdasági
munkafolyamatok végrehajtásának szakszerű
megszervezésére.
Rendelkezzen problémamegoldó képességgel,
mutasson kreativitást a felmerülő hibák, hiányosságok
kiküszöbölésében.
Határozottan, gyakorlati szempontok
figyelembevételével közelítsen a feladat
értelmezéséhez és annak végrehajtásához.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Géprajz, gépelemek
TÉMAKÖRÖK
1.1. Műszaki
dokumentációk

1.2. Kötőgépelemek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes géprajzi ábrázolási módok
alkalmazására, műszaki rajzok olvasására,
készítésére.
Ismerje a méretmegadás szabályait, egyszerű
gépelemek méretezett ábrázolását.
Tudja csoportosítani a gépelemeket.
Ismerje a kötőgépelemek fajtáit, tulajdonságait,
készítésük módját. Ismerje ábrázolásukat, rajzjelüket.
Legyen képes a kötőgépelemek hibáinak
felismerésére.

1386

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Ismerje a tengelyek, csapágyak csoportosítását,
1.3. Tengelyek,
tengelykötések, csapágyak, kialakítását, ábrázolását.
Ismerje a csapágyszerelés előírásait.
csapágyazások
Tudja használni a csapágykatalógusokat.
Ismerje a rugók csoportosítását, alkalmazási
1.4. Rugók
területüket, terhelésüket, ábrázolásukat.
Tudja csoportosítani a tengelykapcsolókat.
1.5. Tengelykapcsolók,
Ismerje a tengelykapcsolók feladatát, ábrázolását.
fékek
Ismerje a mezőgazdasági gépeken alkalmazott
tengelykapcsolókat.
Ismerje a fékek kialakítását, ábrázolását,
alkalmazását.
Ismerje a tartályok kialakítását. Ismerje a csövek és
1.6. Vezetékelemek és
csőkötések alkalmazását, kialakítását.
kötéseik
Ismerje a szíjhajtásokat, dörzshajtásokat,
1.7. Hajtások
lánchajtásokat, fogaskerék hajtásokat.
Ismerje a hajtások alkalmazását, üzemi jellemzőit.

2.1. Fémek és ötvözeteik

2.2. Nemfémes anyagok

2.3. Tüzelő- és
kenőanyagok
2.4. Fémek alakítása

2. Anyagismeret
Ismerje a fémek szabványos jelölését.
Ismerje a vas és ötvözeteit, az acélok és öntött vasak
csoportosítását.
Ismerje az egyéb fémek csoportosítását,
felhasználását.
Ismerje a hőkezelések fajtáit, hatásukat a fémek
szerkezetére és tulajdonságaira.
Ismerje a műanyagok csoportosítását, tulajdonságait,
felhasználását.
Ismerje a hő- és hangszigetelő anyagokat,
felhasználási területüket.
Legyen tisztában a ragasztás és a ragasztott kötések
alkalmazásával.
Ismerje a benzin, a gázolaj és a zsírok,
tulajdonságait, felhasználásukat.
Ismerje a korrózióvédelem fajtáit, alkalmazását.
Legyen tisztában a folyékony és a képlékeny
fémalakításokkal.
Ismerje a forgácsoló szerszámokat, gépeket, a
forgácsolási technológiákat.

3. Agrárműszaki alapok gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
3.1. Fémipari
alapműveletek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a fémalakító szerszámokat és ismerje az
egyszerű gépi alakítások végrehajtását.
Ismerje a mérő és ellenőrző eszközök használatát.
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3.2. Lánghegesztés
3.3. Ívhegesztés
3.4. Gépi forgácsolás
alapfogalmai

Ismerje a lánghegesztő berendezés beüzemelését,
beállítási paramétereit, ismerje a lánghegesztés
menetét.
Ismerje az ívhegesztő berendezés beüzemelését,
beállítási paramétereit, ismerje az ívhegesztés
folyamatát.
Ismerje a gépi forgácsolás alapfogalmait.
Ismerje a forgácsoló szerszámok élezését.
Ismerje az egyszerű forgácsolásokat.

4. Agrárműszaki erőgépek elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
4.1. Belső égésű motorok
szerkezeti felépítése
4.2. Belső égésű motorok
működése

4.3. Belső égésű motorok
tüzelőanyag-ellátása

4.4. Belső égésű motorok
szabályozása

4.5. Belső égésű motorok
kenése és hűtése

4.6. Közlekedési ismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a mezőgazdaságban alkalmazott
erőforrásokat és azok főbb egységeit.
Ismerje a motorok szerkezeti felépítését,
működését, beállítását.
Ismerje a két- és négyütemű Otto- és dízelmotorok
működését, valamint a különleges motorok
felépítését, működését.
Ismerje a belsőégésű motorok égéstereinek
kialakítását.
Ismerje a keverékképzést az Otto- és
dízelmotorban. Ismerje a dízelmotorok
tüzelőanyag-ellátó rendszerét, csoportosítását,
működésük jellemzőit.
Ismerje a belsőégésű motorok levegőellátó és
kipufogó rendszereinek működését.
Ismerje a szabályozással kapcsolatos
alapfogalmakat (irányítás, vezérlés, szabályozás,
mennyiségi és minőségi szabályozás, fordulatszám
és teljesítmény szabályozása).
Ismerje az automatikus szabályozók kialakítását,
működését.
Ismerje a kenés funkcióit, a kenőanyagok fajtáit,
főbb jellemzőit.
Ismerje a motor kenési rendszereinek kialakítását,
működését.
Ismerje az üzemi hőmérséklet fogalmát.
Ismerje a motorok hűtési rendszereinek jellemzőit,
a lég- és folyadékhűtés szerkezeti felépítését,
működését.
Ismerje a motorok üzemi hőmérsékletének
szabályozását.
Ismerje a szakhatóság által kiadott a
mezőgazdasági vontatóvezetői jogosultság
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4.7. Agrárműszaki
erőforrások mechanikus
teljesítmény-átvitele

4.8. Agrárműszaki
erőforrások hidraulikus
teljesítmény-átvitele

4.9. Agrárműszaki
erőforrások járószerkezete
és kormányzása

4.10. Alváz és felépítmény

4.11. Vonó és függesztő
szerkezetek

megszerzésére vonatkozó ismereteket a hatályos
tantervek szerint.
Ismerje a mechanikus teljesítmény-átvitel
szerkezeti felépítését, működését és beállítását.
Ismerje a tengelykapcsolók, sebességváltók,
osztóművek, kiegyenlítőművek és véglehajtások
kialakítását, működését.
Ismerje a teljesítmény-leadó tengely, valamint a
fokozat nélküli mechanikus rendszerű váltók
felépítését, működését és szerepét.
Ismerje az agrárműszaki erőforrások hidraulikus
rendszerének szerkezeti felépítését, működését és
beállítását.
Ismerje a hidrodinamikus tengelykapcsoló és
nyomatékváltó, valamint a hidrosztatikus
rendszerek felépítését, működését.
Ismerje a járművek futómű megoldásait,
kerékfelfüggesztését, rugózását, lengéscsillapítását.
Ismerje a kerekes járművek kormányzási módjait,
az egyes megoldások kialakítását és jellemzőit.
Ismerje a kormányzott kerekek geometriáját,
beállítását.
Ismerje a lánctalpas és a gumihevederes
járószerkezet kialakítását, működését, ellenőrzését
és beállítását.
Ismerje az alváz és felépítmény szerepét, feladatát,
megoldásait.
Ismerje a klímaberendezések kialakítását és
üzemeltetését.
Ismerje a vonó és függesztő szerkezetek feladatát,
és megoldásait.

5. Mezőgazdasági munkagépek elmélete és gyakorlata
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Tápanyag-visszapótlás
gépei

Ismerje a híg- és istállótrágya kijuttatás gépeinek
szerkezeti felépítését, működésüket, beállításukat.
Ismerje a szilárd műtrágyaszórás gépeit: a
mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek
szerkezeti felépítését, működését, beállítását.
Ismerje és tudja végrehajtani a folyékony
műtrágyák kijuttatásának technológiáját és gépeit.
Ismerje a talajművelő gépek szerkezeti felépítését,
működését, beállítását.
Ismerje a vető-, az ültető- és a palántázó gépek
szerkezeti felépítését, működését, beállítását.

5.2. Talajművelés gépei
5.3. Vetés, ültetés,
palántázás gépei
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5.4. Növényvédelem gépei

5.5. Öntözés gépei

5.6. Szálas takarmányok
betakarításának
gépei
5.7. Gabonabetakarítás
gépei

5.8. Kukoricabetakarítás
gépei

5.9. Szemes termények
utókezelésének gépei
5.10. A burgonya
betakarításának gépei
5.11. A cukorrépa
betakarításának gépei

Ismerje a növényápolás gépeinek szerkezeti
felépítését, működését, beállítását.
Ismerje a növényvédelem gépeinek szerkezeti
felépítését, működését, beállítását.
Ismerje az öntözés gépeinek feladatát.
Ismerje az öntözőberendezések fő szerkezeti
egységeinek szerkezeti felépítését, működését
(szivattyúk, csövek és csőszerelvények,
szórófejek).
Ismerje a csepegtető öntözés szerkezeti egységeit,
kialakításukat, működésüket.
Ismerje az öntözés automatizálását.
Ismerje a szálas és erjesztett takarmány betakarító
gépek szerkezeti felépítését, működését,
beállítását.
Ismerje a szemes termény betakarító gépek
szerkezeti felépítését, működését, beállítását.
Ismerje a jelző- és szabályozóberendezések
feladatát, beállítását, a fedélzeti számítógép
szerepét a gépüzemeltetésben.
Ismerje az arató-cséplő gépek műszaki
kiszolgálását.
Ismerje a kukoricabetakarítási módokat, a
betakarító gépek csoportosítását.
Ismerje a csőtörő adapter szerkezeti felépítését,
működését, beállítását.
Ismerje az arató-cséplő gép átszerelését
morzsolásos kukorica betakarításra és szem csutka
keverék betakarítására.
Ismerje a csöves kukorica betakarításának gépeit, a
fosztó szerkezetek működését.
Ismerje az utókezelés fogalmát és műveleteit.
Ismerje a tisztítás, szárítás tárolás fogalmát,
jelentőségét, folyamatát.
Ismerje a burgonyabetakarító gépekkel szemben
támasztott követelményeket, a betakarítási
módokat, a gépek működését.
Ismerje a cukorrépabetakarító gépekkel szemben
támasztott követelményeket, a betakarítási
módokat, a gépek működését.

6. Mezőgazdasági gépek üzemeltetése
TÉMAKÖRÖK
6.1. Tápanyag visszapótlás
gépeinek üzemeltetése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a tápanyag-visszapótló gépekkel a
mozgásmódokat a táblán, valamint a GPS-re
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alapozott automatikus rendszert.
Ismerje a technológiai és műszaki igényeket.
Ismerje a híg- és istállótrágya kijuttató gépek
előkészítését, beállítását és üzemeltetését.
6.2. Talajművelés gépeinek Ismerje a talajművelő gépek beállítását és
üzemeltetésüket.
üzemeltetése
Ismerje a gépcsoportok összeállításának
szempontjait, jellemzőit.
Ismerje a földutak építése és karbantartása során
használt gépek üzemeltetését.
Ismerje a vetés, ültetés, palántázás és
6.3. Vetés, ültetés,
ültetvénytelepítés gépeinek beállítását.
palántázás gépeinek
Ismerje a gépcsoportok összeállításának
üzemeltetése
szempontjait, jellemzőit.
Ismerje a vetés, ültetés, palántázás gépeinek,
valamint az alkalmazható automatikus
rendszereknek beállítását, üzemeltetését.
Ismerje a növényvédő és csávázó gépek, valamint a
6.4. Növényápolás
kiszolgáló gépek üzemeltetését.
gépeinek üzemeltetése
Sorközművelő kultivátor és kapcsolódó kiegészítő
berendezések beállítását, üzemeltetését.
Ismerje a szálas- és erjesztett takarmány betakarító
6.5. Szálastakarmányok
gépek üzemeltetését, gépcsoportok összeállításának
betakarítása, gépeinek
szempontjait.
üzemeltetése
Ismerje a kaszák és önjáró kaszálógépek beállítását,
üzemeltetését.
Rendkezelők és rendfelszedő pótkocsik beállítását,
üzemeltetését.
Ismerje a kis- és nagybála készítő, valamint a járva
szecskázó gépek, beállítását, üzemeltetését.
Ismerje a gabonabetakarítás gépeinek üzemeltetését.
6.6. Gabonabetakarítás
Ismerje a kiszolgáló gépek, berendezések
gépeinek üzemeltetése
üzemeltetését.
7. Mezőgazdasági ismeretek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

7.1. Növények
Ismerje a növények felépítését, életműködését.
életműködése, környezete
7.2. Talajtan, talajművelés, Ismerje a talajok csoportosítását. Ismerje a
talajművelés célját és a talajerő utánpótlást.
trágyázás
Ismerje a vetőmag tulajdonságait, előkészítését.
7.3. Vetés, ültetés,
Ismerje a növényápolás, a növényvédelem
növényápolás
jelentőségét.
Ismerje a betakarítást (termésbecslés, betakarítási
7.4. Betakarítás,
módok) termények gyűjtését, beszállítását,
termesztési módok
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7.5. Állattartási
alapismeretek

tisztítását, tárolását, tartósítását, a feldolgozás
alapjait.
Ismerje a fontosabb szántóföldi növények
(gabonafélék, gyökér- és gumós növények,
hüvelyesek, ipari növények)
termesztéstechnológiáját, a szántóföldi
zöldségtermesztés alapelveit.
Ismerje a gyepgazdálkodást, szálas
takarmánynövények termesztését, beszállítását,
tárolását, tartósítását, előkészítését.
Ismerje az állattenyésztési alapfogalmakat,
gazdasági állatok jellemzőit.
Ismerje a gazdasági állatok tartástechnológiáját:
elhelyezését, gondozását, etetését, itatási módjait,
rendjét, legeltetést, egészséges és beteg állat
felismerésének alapelveit. Ismerje a takarmányozási
alapismereteket, takarmány-előkészítését.
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II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei

Középszint

Írásbeli vizsga
120 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandók

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
szöveges adatok tárolására
és megjelenítésére nem
NINCS
alkalmas zsebszámológép,
rajzeszközök
NINCS

NINCS

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

témakörök

Mikor?

NINCS

jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
Feladatlap
Egy tétel kifejtése
100 pont
50 pont
Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott témakörökből történik átfogó
számadás.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatlap szöveges feladatokból, tesztfeladatokból és ábraelemzési feladatokból és
szerkesztési feladatokból áll.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, csoportosítás, működési
ábra alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.
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Tesztfeladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: egyszerű választás, többszörös választás,
négyféle asszociáció, igaz-hamis állítások.
Az ábraelemzési feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: folyamatleírás, ábra részeinek
megnevezése, ábra kiegészítése.
A szerkesztési feladatok a géprajz és a gépelemek témakörökre korlátozódnak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a tételbe
épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A tételsor feladatainak összeállításánál törekedni kell a témakörök gyakorlati szemszögből való
megközelítésére.
A szóbeli tételsor tételei az alábbi témakörökből jelölhetők ki:
– géprajz, gépelemek:
- egyszerű géprajzi feladatok,
- kötőgépelemek,
- tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások,
- rugók,
- tengelykapcsolók, fékek,
- vezetékelemek és kötéseik,
- hajtások,
– anyagismeret:
- fémek és ötvözeteik,
- fémipari alapműveletek, fémek alakítása,
- tüzelő- és kenőanyagok,
– agrárműszaki erőgépek elmélete és gyakorlata:
- belsőégésű motorok,
- agrárműszaki erőforrások mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitele,
- agrárműszaki erőforrások járószerkezete és kormányzása,
– mezőgazdasági munkagépek és mezőgazdasági munkagépek üzemeltetése:
- tápanyag-visszapótlás gépei és azok üzemeltetése,
- talajművelő gépek és üzemeltetésük,
- vető-, ültető- és palántázó gépek és üzemeltetésük,
- növényápolás gépei és üzemeltetésük,
- szálas takarmány betakarító gépek és üzemeltetésük,
- szemes termény betakarító gépek és üzemeltetésük,
– mezőgazdasági ismeretek:
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- növények életműködése,
- talajművelés, trágyázás,
- vetés, ültetés, növényápolás,
- betakarítás, termesztési módok,
- állattartási alapismeretek.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
5 pont
Alapfogalmak ismerete.
10 pont
Tények, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása.
10 pont
Összefüggések értelmezése.
10 pont
Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód.
10 pont
Szaknyelv alkalmazása.
5 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
50 pont
”

42. Az R. Melléklet ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az erdészet és vadgazdálkodás ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat alábbi szakképesítéseinek
közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus,
- 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.
Az előadás tartalma logikusan felépített,
következetes.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
A témával kapcsolatosan feltett kérdések
megértése, pontos, lényegre törő válaszadás.
2. Rendszerező képesség

TÉMÁK
2.1. Lényegkiemelés
2.2. Elvonatkoztatás
képessége

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése. Információk szétválogatása
szakmai szempontok alapján.
Tények és törvényszerűségek közötti
összefüggések felismerése, alkalmazása.
3. Logikus gondolkodás

TÉMÁK
3.1. Konvertáló képesség
3.2. Logikai képesség
3.3. Kombinatív képesség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a meglévő tudás átalakításával új
ismeretek létrehozására.
Legyen képes a meglévő információk közötti
összefüggések felismerésére.
Legyen képes a meglévő információk alapján a
lehetőségek számbavételére.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Állattan

TÉMAKÖRÖK
1.1. Vadászatilag jelentős
nagyvadfajok
1.2. Vadászatilag jelentős
apróvadfajok
1.3. Szőrmés ragadozók

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes ismertetni a vadgazdászatilag
jelentős nagyvad fajokat (gímszarvas,
dámszarvas, őz, muflon, vaddisznó).
Legyen képes ismertetni a vadgazdászatilag
jelentős apróvad fajokat (mezei nyúl, üregi
nyúl, fácán, fogoly, erdei szalonka, tőkés réce,
ludak, galambok).
Legyen képes ismertetni a szőrmés ragadozókat
(róka, aranysakál, borz, vidra, vadmacska,
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menyét, görény, nyest, nyuszt).
1.4. Ragadozó madarak
1.5. Fészekrabló madarak

Legyen képes ismertetni a ragadozó madarakat
(héja, egerészölyv, kékes rétihéja, barna
rétihéja, rétisas, parlagi sas, sólymok).
Legyen képes ismertetni a fészekrabló
madarakat (dolmányos varjú, vetési varjú,
szarka, szajkó).
2. Növénytan

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. A fenyők
2.1.1. Kéttűs fenyők
2.1.2. Egytűs fenyők
2.1.3. Soktűs fenyők
2.2. Állományalkotó lombos
fafajok
2.2.1. Tölgyek
2.2.2. Bükk, akác
2.2.3. Nyarak
2.2.4. Füzek
2.3. Fontosabb lombos kísérő
fafajok
2.3.1. Gyertyán, hársak
2.3.2. Juharok
2.3.3. Szilek, kőrisek
2.3.4. Szelídgesztenye,
madárcseresznye, mézgás
éger, bibircses nyír

Legyen képes ismertetni a kéttűs fenyők
csoportjába tartozó fajokat.
Legyen képes ismertetni az egytűs fenyők
csoportjába tartozó fajokat.
Legyen képes ismertetni a soktűs fenyők
csoportjába tartozó fajokat.
Legyen képes ismertetni a tölgy fajokat.
Legyen képes ismertetni a bükköt, akácot.
Legyen képes bemutatni a nyár fajokat.
Legyen képes bemutatni a fűz fajokat.
Legyen képes ismertetni a gyertyánt, a hárs
fajokat.
Legyen képes bemutatni a juhar fajokat.
Legyen képes ismertetni a szil és kőris fajokat.
Legyen képes bemutatni a szelídgesztenyét
madárcseresznyét, mézgás égert, bibircses nyírt.
3. Termőhely-ismerettan

TÉMAKÖRÖK
3.1. Meteorológia
3.1.1. Meteorológiai
alapfogalmak
3.1.2. Az időjárás elemei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes értelmezni a meteorológiai
alapfogalmakat.
Tudja meghatározni az időjárás elemet, szerepüket a
mező- és erdőgazdálkodásban.
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3.1.3. Éghajlattípusok,
Magyarország éghajlata
3.1.4. Az erdő éghajlata, az
erdészeti klímaosztályozás

Legyen képes ismertetni az éghajlattípusokat,
Magyarország éghajlatának sajátosságait.
Legyen képes ismertetni az erdő éghajlatát, tudja
bemutatni a klímaváltozás erdőre gyakorolt hatásait.
4. Műszaki alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
4.1. Anyagismeret
4.1.1. Vas és ötvözetei

Tudja a vas és a vasötvözetek jelentőségét és azok
jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a nyersvas- és az acélgyártás
folyamatát.
Ismerje a hőkezelések eljárásokat és azok hatását az
acélok tulajdonságaira.
Legyen képes ismertetni a réz és ötvözeteinek
jelentőségét és azok jellemzőit.
Legyen képes ismertetni az alumínium és
ötvözeteinek jelentőségét és azok jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a fa, szigetelő, tömítő és
műanyagok jelentőségét és azok jellemzőit.
Legyen képes ismertetni a tüzelőanyagok,
kenőanyagok, korrózió elleni védőanyagok jellemzőit.

4.1.2.Réz és ötvözetei
4.1.3. Alumínium és
ötvözetei
4.1.4. Nem fémes anyagok
4.1.5. Tüzelő, kenő- és
korrózióvédő anyagok
4.2. Gépelemek
4.2.1. Mértékegységek,
mérés
4.2.2. Roncsolás nélkül
oldható kötőelemek
4.2.3. Roncsolással oldható
kötőelemek
4.2.4. Forgást átszármaztató
gépelemek
4.3. Motorok szerkezeti felépítése

4.4. Motorok működése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen tisztában a mérési módokkal,
mértékegységekkel, a mérések eszközeivel.
Legyen képes ismertetni a csavar, ék, retesz, bordás és
kúpos kötések csoportosítását, kialakítását és
alkalmazását.
Legyen képes ismertetni a szegecs, forrasztott és
hegesztett kötések csoportosítását, kialakítását és
alkalmazását.
Tudja a tengelyek, csapágyak, szíj-, lánc- és
fogaskerékhajtások jellemzőit és alkalmazási
területeit.
Legyen képes bemutatni a motorok fő szerkezeti
egységeit, azok feladatait.
Tudja ismertetni a motorok kenési és hűtési
rendszereit.
Legyen képes ismertetni két- és négyütemű
belsőégésű motorok működését, a motorok jellemző
paramétereit.

5. Vállalkozási és szervezési ismeretek
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TÉMAKÖRÖK
5.1. Gazdasági alapfogalmak
Gazdálkodás, szükséglet. A
termelés tényezői.
5.2. Árugazdaság, piac
5.2.1. A piac elemei
5.2.2. Költség, hozam,
termelési érték
5.2.3. Gazdasági számítások
5.3. Vállalkozások, gazdasági
társaságok
5.3.1. Egyéni vállalkozás
5.3.2. Gazdasági társaságok
5.3.3. Cégnyilvántartás,
kamara
5.3.4. Csődeljárás,
felszámolás, végelszámolás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes értelmezni a gazdasági alapfogalmakat.
Legyen képes bemutatni a termelés tényezőit.
Ismerje a piac elemeit, típusait, összefüggéseit, a
piackutatás módszereit, marketingstratégiákat.
Legyen képes értelmezni a költségekkel kapcsolatos
fogalmakat.
Tudjon számítási feladatokat elvégezni a költség,
hozam, termelési érték mutatóival kapcsolatban.
Legyen képes a rendelkezésre álló és kiszámított
adatokból, mutatókból statisztikai táblázatokat,
grafikonokat készíteni és értelmezni.
Ismerje az egyéni vállalkozások indításának feltételeit,
működését, megszűnéseinek, megszüntetéseinek
lehetőségeit, módjait.
Ismerje az gazdasági társaságok jellemzőit, indításuk
feltételeit, működésüket, megszűnésük,
megszüntetésük lehetőségeit, módjait.
Ismerje a cégnyilvántartás rendszerét és a kamarák
szerepét.
Ismerje a csődeljárás, felszámolás, végelszámolás
fogalmát és következményeit.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga
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A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
vonalzó

NINCS

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Tesztjellegű
feladatok

Rövid
válaszokat
igénylő
feladatok

Számítási
feladat

40 pont

50 pont

10 pont

100 pont

Egy tétel kifejtése, amely „A”, „B” és
„C” feladatból áll

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Amennyiben az egyes feladatokhoz információkra, segédanyagokra van szükség, azt a
feladatsornak mindig tartalmaznia kell.
Az írásbeli vizsgán az alábbi ágazati szakmai tartalmakról történik átfogó számadás:
1. Állattan:
- vadászatilag jelentős nagyvadfajok,
- vadászatilag jelentős apróvadfajok,
- szőrmés ragadozók,
- ragadozó madarak,
- fészekrabló madarak.
2. Növénytan:
- a fenyők,
- az állományalkotó lombos fafajok,
- a fontosabb lombos kísérő fafajok.
3. Termőhely-ismerettan:
- meteorológia.
4. Műszaki alapismeretek:
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- anyagismeret,
- gépelemek,
- a motorok szerkezeti felépítése,
- a motorok működése.
5. Vállalkozási és szervezési ismeretek
- gazdasági alapfogalmak,
- árugazdaság, piac,
- vállalkozások, gazdasági társaságok.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. Az írásbeli feladatok típusai és arányuk:
szöveges feladatok
40%
tesztfeladatok
50%
számítási példák
10%
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
Ismertetés: A feladatban megjelölt témát rendszerezve ismerteti néhány mondatban.
Fogalommeghatározás: Az alapfogalmak definiálása.
Folyamatleírás: A szakterülethez kapcsolódó egyszerűbb folyamatok lebonyolítási
feladatainak szakszerű összefoglalása, vagy a folyamat megadott elemeinek megfelelő sorrendbe
állítása.
Rövid kifejtés: A megadott téma feladatban megjelölt szempontok szerinti kifejtése.
Összehasonlítás: Két-három fogalom vagy lehetőség azonosságainak és különbségeinek vagy
előnyeinek és hátrányainak ismertetése.
Szövegkiegészítés: Mondatok hiányzó szavainak kiegészítése a részletes követelményekben
meghatározott tartalmak alapján. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: Szakmailag összetartozó fogalmak párosítása.
A tesztfeladatok az alábbi típusok közül kerülhetnek ki: egyszerű választás, többszörös
választás, négyféle asszociáció, igaz-hamis állítások.
A számítási példák a témakörök számpéldáin alapulnak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben gyakorlati
szemszögből megközelítve a fogalmak definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, bemutatását, gyakorlati alkalmazását igényli a vizsgázóktól.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A”, „B” és „C” feladataira válaszol.
Témakörök:
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A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel három feladatból áll:
„A” feladat: állattani vagy növénytani ismeretekre vonatkozik;
„B” feladat: műszaki ismeretekre vonatkozik.
„C” feladat: termőhely ismerettanra vagy vállalkozási és szervezési ismeretekre vonatkozik.
A három feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
„A” feladat:
A feladatok 50%-ban az állattani és 50%-ban a növénytani ismeretek témaköreinek
követelményei alapján kerülnek összeállításra.
Állattan
- vadászatilag jelentős nagyvadfajok,
- vadászatilag jelentős apróvadfajok,
- szőrmés ragadozók,
- ragadozó madarak,
- fészekrabló madarak.
Növénytan
- a fenyők,
- az állományalkotó lombos fafajok,
- a fontosabb lombos kísérő fafajok.
„B” feladat:
A feladatok 100%-ban a műszaki alapismeretek témaköreinek követelményei alapján
kerülnek összeállításra.
Műszaki alapismeretek
- anyagismeret,
- gépelemek,
- a motorok szerkezeti felépítése,
- a motorok működése.
„C” feladat:
A feladatok 55-65%-ban a termőhely-ismerettani és 35-45%-ban a vállalkozási és szervezési
ismeretek témaköreinek követelményei alapján kerülnek összeállításra.
Termőhely-ismerettan
- meteorológia.
Vállalkozási és szervezési ismeretek
- gazdasági alapfogalmak,
- árugazdaság, piac,
- vállalkozások, gazdasági társaságok.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, bemutatását, gyakorlati alkalmazását is értékelik.
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Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg
kiemelése. Összefüggések
értelmezése.
Alapfogalmak ismerete,
definiálása és alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása,
magyarázása.
Megfelelően felépített, világos
előadásmód. Szaknyelv
alkalmazása.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

„C” feladat

10 pont

Összesen
10 pont

5 pont

5 pont

5 pont

15 pont

5 pont

5 pont

5 pont

15 pont

10 pont

10 pont
50 pont
”

43. Az R. Melléklet MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A mezőgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXIII. Mezőgazdaság ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 621 01
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus,
54 621 02
Mezőgazdasági technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1.

Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség

TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
alkalmazása. A fogalmak jelentésváltozatainak
megkülönböztetése.
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1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

A felelet tartalma logikusan felépített, következetes.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos,
lényegretörő válaszadás.
2.

TÉMÁK
2.1. A vezetői utasítások
betartása
2.2. Felelősségtudat
2.3. Együttműködő képesség

3.
TÉMÁK
3.1. Önállóság
3.2. Problémaelemző
képesség

3.3. Színvonalas
eszközhasználat

Megbízhatóság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Megbízhatóan hajtsa végre a munkahelyi vezetőjének
utasításait.
Felelősséget vállal az elvégzett munka tartalmáért és
formájáért. Bizalmasan kezeli az információkat. Hiteles
a kommunikációja.
Egyeztetés a megfelelő személyekkel, szervezeti
egységekkel, az információk pontosan, időben történő
átadása.
Szakmai ismeretek alkalmazása
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismereteit mind a rutin jellegű, egyszerű, mind az
összetett, feladatokban önállóan, szakszerűen
alkalmazza.
Új szakmai feladatok, problémák megoldása érdekében:
- tudását, ismereteit használja és alkalmazza,
- képes új, bonyolult feladatokkal kapcsolatban is,
szakmailag helytálló véleményt mondani,
megoldást javasolni.
Az adott feladatokhoz szükséges eszközök, módszerek,
technikák színvonalas használata.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Állattenyésztés

TÉMAKÖRÖK
1.1. Alapfogalmak, értékmérők
1.1.1. Az állattenyésztés
nemzetgazdasági és mezőgazdasági
jelentősége, ágazatai. Állattenyésztési
alapfogalmak

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az állattenyésztési
alapfogalmak meghatározására (gazdasági
állatok, háziállatok, állattartás,
állatszaporítás, állattenyésztés).
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1.1.2. A gazdasági állatok
rendszerezése

1.1.3. Külső értékmérő tulajdonságok
1.1.4. Belső értékmérő tulajdonságok

1.2. A gazdasági állatok nemesítése
1.2.1. Törzskönyvi ellenőrzés
1.2.2. A tenyészcél meghatározása és
szempontjai
1.2.3. Tenyésztési eljárások

1.3. Elhelyezés, ápolás
1.3.1. Elhelyezési módok

1.3.2. Bánásmód
1.3.3. Állatápolás módjai, eszközei
1.4. A ló elnevezései, értékmérői,
fajtái, nemesítése
1.4.1. A ló elnevezései
1.4.2. A ló külső testalakulása

Ismerje a gazdasági állatok rendszerezését:
faj, fajta (a fajták felosztása, a
fajtatisztaság, a telivér, a félvér, a fajta
változatai, a fajtán belüli rendszertani
egységek), a típus fogalma.
Tudja a külső értékmérő tulajdonságokat
(fejlettség, arányosság, kondíció,
kültakaró, színeződés, ivarjelleg).
Tudja a belső értékmérő tulajdonságokat:
tej-, hús-, tojás-, gyapjú- és erőtermelő
képesség, takarmányértékesítő képesség,
növekedés és fejlődés, alkat (konstitúció),
termékenység és szaporaság, egészség,
ellenállóképesség, igényesség,
alkalmazkodóképesség, honosulás,
vérmérséklet, természet, rossz szokások,
szellemi képességek, technológiai
tűrőképesség.
Ismerje a törzskönyvi ellenőrzés célját,
tudja a szakaszait.
Legyen képes a tenyészcél
meghatározásra. Ismerje a fajta, típus
megválasztásának szempontjait.
Ismerje a tenyésztési eljárásokat: fajtatiszta
tenyésztés (beltenyésztés és
rokontenyésztés, vérvonaltenyésztés,
vérfrissítés), keresztezés (tenyész- és
haszonállat előállító keresztezések),
párosítás.
Ismerje az állatfajok hasznosítási
irányainak megfelelő elhelyezési módokat
és követelményeket (szabad, nyitott, zárt,
kötött, kötetlen, ketreces).
Ismerje az állatokkal való bánásmód célját,
alapelveit, általános szabályait,
követelményeit.
Tudja az állandó és időszakos állatápolás
módjait, céljait, követelményeit, valamint
eszközeit gazdasági állatainknál.
Tudja a ló elnevezéseit kor, ivar és
hasznosítás szerint.
Ismerje a ló külső testalakulását: a küllem
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1.4.3. Lófajták
1.4.4. A ló tenyésztése

és a hasznosítás közötti összefüggéseit.
Ismerje a lófajtákat: melegvérű hátas,
melegvérű hámos, hidegvérű hámos fajták.
A sodrott ló.
Tudja a ló nemesítését (tenyésztése): a
tenyészcél és a tenyésztési eljárások
megválasztása, a tenyészegyedek
megítélése.

1.5. A ló szaporítása, felnevelése,
takarmányozása, ápolása, elhelyezése
1.5.1. A ló szaporítása
Ismerje a lovak szaporodásbiológiai
jellemzőit, a fedeztetés technikáját.
Ismerje a vemhesség és az ellés
folyamatát.
Ismerje a kanca és az újszülött csikó
ápolásának műveleteit.
1.5.2. A ló felnevelése
Legyen képes ismertetni a szopós és
választott csikók nevelését.
1.5.3. A lovak takarmányozása
Ismerje a lovak takarmányait, a
takarmányozás rendjét, a legelő
jelentőségét.
Tudja a vemhes és szoptató kanca,
valamint tenyészmének takarmányozását, a
csikók, sport– és igáslovak
takarmányozását.
1.5.4. A lovak ápolása, elhelyezése és Ismerje a bőr és pata ápolását.
használata
Ismerje a lónak az elhelyezéssel szemben
támasztott igényeit (lóistállók, karámok).
1.5.5. A lovak betegségei
Ismerje a lovaknál előforduló gyakoribb
betegségeket, azok megelőzési, gyógyítási
lehetőségeit.
1.6. Tejgazdaságtan
1.6.1. A tej jelentősége
Legyen képes ismertetni a tej táplálkozásélettani, takarmányozási és egyéb ipari
jelentőségét.
1.6.2. A tej tulajdonsága, összetétele
Ismerje a nyers tej szabvány előírásait, a
tej természetes elváltozásait (föcstej,
öregfejős tehenek teje).
1.6.3. A tej mikrobái
Ismerje a csíraszegény tej nyerésének
higiéniai feltételeit.
1.6.4. Tejhibák
Ismerje a takarmányozási, istálló,
mikrobiológiai, kémiai eredetű, valamint
állatbetegségek, illetve gyógykezelésük
okozta tejhibákat.
1.6.5. A tej kezelése
Legyen képes ismertetni az elsődleges
tejkezelést (szűrés, hűtés, tárolás), a tej
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átadást, a másodlagos tejkezelést (fölözés,
pasztőrözés).
Tudja a fogyasztói tej és a főbb
tejkészítmények jellemzőit.

1.6.6. A tej feldolgozása
2.

Anatómia és élettan

TÉMAKÖRÖK
2.1. A gazdasági állatok testének
anatómiai felépítése, a testtájak
csontos alapja, az emlősök és
madarak testtájai
2.1.1. Az állati test bonctani felépítése

2.1.2. A csontok jellemzői, részletes
csonttan

2.1.3. A baromfi csontos váza
2.1.4. Az állati test fő részei
2.1.5. A baromfi testtájai
2.2. A gazdasági állatok
emésztőkészülékének felépítése, az
emésztés folyamata és az
anyagforgalom
2.2.1. Az emésztőkészülék jellemzői,
részei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja a szervek csoportosítását.
Ismerje a szervcsoportokat, a
szervrendszereket, a készülék és a
szervezet fogalmát.
Ismerje a csontok feladatát, felépítését,
szerkezetét, csoportosítását,
összeköttetéseit.
Tudja a fej, a törzs és a végtagok csontjait
(ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés).
Ismerje a baromfi csontos vázát, különös
tekintettel az eltérésekre az emlős
állatokétól.
Tudja az állati test fő részeit, a fej, a nyak,
a törzs és a végtagok tájékait (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés).
Tudja a baromfi testének fő részeit
(különös tekintettel az eltérésekre az emlős
állatokétól).

Ismerje az emésztőkészülék feladatait,
főbb részeit, felosztását.
Ismerje az előbél felépítését és működését
(a szájüreg és a szájszervek, a garat, a
nyelőcső, az együregű gyomor, a
többüregű gyomor, az egyszerű és az
összetett gyomor fogalma).
Tudja ismertetni a középbél vagy
vékonybél felépítését és működését
(epésbél, éhbél, csípőbél), az utóbél vagy
vastagbél felépítését és működését (vakbél,
remese és végbél).
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2.2.2. Az elő- és utóbél járulékos
mirigyei
2.2.3. Az emlős gazdasági állatok
emésztőkészülékének jellegzetességei
2.2.4. A baromfi emésztőkészülékének
jellegzetességei
2.2.5. Az emésztés

Tudja az előbélhez és a középbélhez
kapcsolódó járulékos mirigyeket (a
nyálmirigyek és a nyálkamirigyek, a máj
és a hasnyálmirigy).
Legyen képes ismertetni az emlős
gazdasági állatok (ló, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, nyúl) emésztőkészülékének
állatfajonkénti jellegzetességeit.
Legyen képes ismertetni a baromfifélék
emésztőkészülékének jellegzetességeit
(különös tekintettel a különbségekre az
emlős állatokétól).
Ismerje az emésztés célját, formáit, az
állatok osztályozását táplálkozásuk
alapján.
Ismerje a takarmány és ivóvíz felvétel
módját állatfajonként.
Tudja a rágás, a nyelés, a hányás, a
kérődzés élettani folyamatát, jelentőségét.
Legyen tisztában a kémiai és a biológiai
emésztéssel, bélsárürítéssel.
Rendelkezzen ismeretekkel az emlős
gazdasági állatok és a baromfi emésztési
sajátosságairól, a táplálóanyagok
felszívódásról és az anyagfogalomról.

2.3. A gazdasági állatok hím és női
nemi készülékének anatómiai
felépítése és működése, a szaporodás
2.3.1. A gazdasági állatok ivarszervei
Legyen képes ismertetni az ivarszervek
feladatait, valamint a belső és a külső
ivarszerveket.
Tudja a hím ivarszervek feladatát,
felépítését és élettani működését (here,
mellékhere, ondóvezető és ondózsinór,
járulékos nemi mirigyek, a húgycső, a
hímvessző, a makk, a herezacskó és a
tasak). Ismerje az ondó jellegzetességeit és
összetevőit.
Rendelkezzen az alábbi ismeretekkel:
a női ivarszervek feladata, felépítése és
élettani működése (petefészek, petevezető,
méh, hüvelytornác, hüvely, péra, csikló).
Rendelkezzen az alábbi ismeretekkel: az
emlős gazdasági állatok nemi
készülékének sajátosságai, és annak
szaporodásbiológiai jelentősége.
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2.3.2. A baromfi ivarszervei, a
tojástermelés élettana és a tojás részei
2.3.3. Ivarzási és pároztatási módok,
szaporodás

2.3.4. A csirkeembrió fejlődése
2.3.5. A tejmirigy és a tejtermelés

Ismerje a baromfi hím és női nemi
készülékét, a tojástermelés élettanát, a
tojás részeit.
Tudja az ivarzás jellemzőit, a pároztatási
módokat (vad, csoportos, háremszerű,
kézből való és a mesterséges
termékenyítés fő munkaműveleteit), a
termékenyülés folyamatát, a vemhesség
jellemzőit (időtartama, felismerése), az
ellés élettanát (jelei, szakaszai), az
újszülött és az anya ápolását.
Ismerje az embrió és járulékos részeinek
fejlődését, valamint azok szerepét a kelés,
illetve a keltetés során.
Tudja a tejmirigy elhelyezkedését,
szerkezetét, felfüggesztését, a tejtermelés
élettanát (a tej elválasztása, a tej leadása, a
tej visszatartása) a tej összetételét, a
kolosztrum fogalmát, összetételét,
jelentőségét.

3. Takarmányozástan
TÉMAKÖRÖK
3.1. A takarmányok alkotórészei,
takarmányozási alapismeretek
3.1.1. A takarmányozás célja, szerepe

3.1.2. A takarmányok kémiai
összetétele

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja a takarmányozás célját, feladatait, az
okszerű takarmányozás szerepét az
állattenyésztés jövedelmezőségének
javításában.
Legyen képes ismertetni a takarmányok
kémiai összetételét.
A takarmányok víz- és szárazanyagtartalma.
A takarmányok szerves anyagai:
- N-mentes anyagok: zsírok és zsírszerű
kivonható
anyagok,
N-mentes
anyagok, nyersrost,
- N-tartalmú anyagok: fehérjék, amidok,
a szintetikus fehérjepótlók etetésének
szabályai,
- szerves hatóanyagok: zsírban és vízben
oldódó vitaminok, egyéb biológiai
hatóanyagok.
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3.1.3. Takarmányozási alapismeretek

3.2. Takarmányismeret
3.2.1. A takarmányok csoportosítása

A takarmányok szervetlen anyagai: makroés mikroelemek.
Rendelkezzen takarmányozási
alapismeretekkel:
- a takarmányok emészthetősége, az
emésztési együttható, a takarmányok
emészthetőségét befolyásoló – állattól
és takarmánytól függő – tényezők,
- a takarmányok táplálóértéke, a
takarmányok energetikai értékelése
(bruttó energia, emészthető energia,
átalakítható vagy metabolizálható
energia, nettó energia, az egyes
állatfajoknál
használható
energiaértékek),
- a takarmányok értékesülése: a fajlagos
takarmányfelhasználás.
Tudja a takarmányok csoportosítását:
- Zöldtakarmányok:
- gyep: növényzete, hasznosítása
(rét, legelő), felosztása. Legeltetési
módok és eljárások.
- szántóföldi zöldtakarmányok:
fűfélék, pillangósvirágúak, őszi és
tavaszi zöldtakarmány-keverék,
leveles és egyéb zöldtakarmányok.
- Gyökér és gumós takarmányok
(répafélék, burgonya, csicsóka).
- Erjesztett takarmányok (szilázsok,
szenázsok).
- Szénák és szénalisztek (réti széna,
pillangós és fűféle szántóföldi szénák).
- Magvak és termések (gabona-,
hüvelyes- és olajos magvak).
- Szántóföldi melléktermékek (gabonaés hüvelyes szalmák, kukoricaszár,
leveles cukorrépafej).
- Élelmiszeripari melléktermékek (tej és
tejfeldolgozási, húsipari, hal- és
baromfi-feldolgozási, malomipari,
növényolajipari, cukoripari, szeszipari,
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3.2.2. Takarmány-kiegészítők

3.2.3. Ipari abrakkeverék

sörgyári, keményítőgyári,
konzervgyári takarmányok).
Ismerje a takarmány-kiegészítőket.
(fehérje- és zsírkiegészítők, ásványi
takarmány-kiegészítők, vitamin és
gyógyszeres kiegészítők,
takarmányízesítők, antioxidánsok,
hozamfokozók).
Ismerje az ipari abrakkeverékeket (premix,
komplett premix, supplement,
koncentrátum, táp fogalma és előállítása).

3.3. A gazdasági állatok táplálóanyag
szükséglete, a takarmányozás
gyakorlati végrehajtása
3.3.1. Táplálóanyag szükséglet
Tudja az életfenntartó táplálóanyagszükségletet, az állati termelés (növekedés,
tej-, gyapjú-, tojástermelés, munkavégzés)
táplálóanyag-szükségletét.
3.3.2. Takarmányadag összeállítás
Ismerje a takarmányozási táblázatok
felépítését, használatát.
Ismerje a takarmányadagok
összeállításának szempontjait és menetét.
3.3.3. Takarmány előkészítés
Tudja a takarmányok előkészítését etetésre
(tömeg- és abraktakarmányok
előkészítése).
3.3.4. Etetési és itatási rendszerek
Ismerje az etetési és itatási rendszereket,
technikákat (etetési módszerek a
takarmányfogyasztás mértéke, módja, az
alkalmazott technológia, az etetett
takarmány állapota és a takarmányellátás
szervezése alapján, itatási módok).
4. Takarmánynövény-termesztés
TÉMAKÖRÖK
4.1. Talajművelés
4.1.1. A talajművelés fogalma és céljai.
A talajművelés alapműveletei.
A talajművelés eszközei, típusai és
alkalmazási területei.

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a talajművelés fogalmát, céljait,
talajművelés alapműveleteit (fogalmuk,
jellemző eszközeik).
Ismerje az alábbiakat:
- az eke és munkája,
- a tárcsás talajművelő eszközök és
munkájuk,
- kultivátorok típusai és végzett munkájuk,
- mélylazítók és alkalmazási területük,
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4.2. Szaporítás, növényápolás
4.2.1. Szaporítóanyag és szaporítás
módok

4.2.2. Talajápolás és öntözés
4.2.3. Növényvédelem

4.3. Betakarítás, tartósítás,
terménytárolás
4.3.1. Betakarítás, terménytárolás és
tartósítás

- boronák típusai és végzett munkájuk,
- hengerek típusai és végzett munkájuk,
- simító alkalmazási területei,
- kombinált talajművelő eszközök típusai
és végzett munkájuk.
Ismerje a szaporítóanyag típusait,
szaporítás módokat.
Ismerje a vetés idejét, mélységét,
befolyásoló tényezőket,
vetőmagmennyiséget.
Tudja az öntözés fogalmát, céljait, módjait.
Tudja a kelés előtti és kelés utáni
talajápolást.
Ismerje a növényvédelem feladatát, céljait
és módjait (agrotechnikai, mechanikai,
biológiai, kémiai és integrált
növényvédelem).
Legyen képes meghatározni a betakarítás
idejét (gazdasági és biológiai érettség
fogalma, befolyásoló tényezők).
Ismerje a terménytípusok betakarításának
és tárolásának módjait (szemes termények,
gyökér- és gumós növények, szálas
takarmányok).

5. Állatok egészségvédelme
TÉMAKÖRÖK
5.1. Az állat és környezete
5.1.1. A környezet

5.1.2. Az állattartótelep létesítésének
szempontjai és feltételei

5.1.3. Az állattartó épületek és

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a környezet fogalmát, változását, a
környezeti tényezők felosztását.
Tudja a környezeti tényezők hatását az
állati szervezetekre.
Tudja az állattartó telepek létesítésének
szempontjait: a telep helyének kijelölése
(talajtani szempontok, domborzati
viszonyok, az épületek telepen belüli
elhelyezése).
Ismerje a teleplétesítés egyéb feltételeit
(vízellátás, villany, út, csatorna,
trágyakezelés, védőtávolságok).
Rendelkezzen ismeretekkel:
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jellemzői

5.2. Az egészség, a csökkent
termelőképesség és betegség
5.2.1. Az egészséges állat, a csökkent
termelőképesség és a beteg állat
fogalma és jellemzői
5.2.2. A beteg állat és a betegség
felismerése

5.2.3. A betegség kialakulásának okai,
lefolyása, gazdasági jelentősége

az istálló mikroklímájáról,
az istálló hőmérsékletéről (optimális
termelési zóna),
- az istálló levegőjének páratartalmáról,
- az istállón belüli légáramlásról,
- a lehűlés nagyságáról,
- az istállólevegő szennyezettsége:
gázszennyezettségről (széndioxid,
ammónia, kén-hidrogén, szénmonoxid), porszennyezettségéről,
élőcsíra-szennyezettségről,
- az istálló megvilágításáról,
- az istálló szellőztetéséről,
- a padozatról, az almozásról,
- a megvilágításról,
- a zajról.
Legyen képes a hibák okozta viselkedést
felismerni.
Ismerje a beavatkozás lehetőségeit.
-

Ismerje az egészséges állat, a csökkent
termelőképesség és a beteg állat fogalmát,
jellemzőit.
Legyen képes felismerni a beteg állatot:
- a beteg állat megjelenése (habitus)
alapján: testtartás, mozgás, viselkedés,
alkat, tápláltság, ápoltság,
- a klinikai alapértékek alapján: belső
hőmérséklet
(láz),
pulzusszám,
légzésszám, bendőmozgás.
Ismerje a betegség keletkezésének okait.
Külső okok:
 élettelenek (kórokok):
- mechanikai hatások,
- hőmérséklet (hideg, meleg),
- sugárzások,
- elektromosság,
- időjárási tényezők (frontátvonulás),
- a szervezet anyagellátásának zavarai
(táplálóanyagok, víz, oxigén);
 élők (kórokozók):
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- baktériumok (alakja, méretei, felépítése,
szaporodása, toxinjai),
- vírusok (alakja, méretei, felépítése),
- prionok,
- gombák (csoportosítása felépítés és
kórokozó képesség szerint,
szaporodása,
szerepe,
- méretei,
elterjedése),
- paraziták (csoportosítása az élősködés
helye és időtartama szerint, kártételük).
Belső okok:
- alkat, hajlam (diszpozíció).
Ismerje a betegség lefolyását, kimenetelét:
túlheveny, heveny, félheveny, idült,
gyógyulás, szövődmény, halál.
Tudja az egészséges állat életjelenségeit:
- az etológia fogalma, gazdasági
jelentősége,
- az egészséges sertés,
- szarvasmarha,
- juh,
- ló,
- baromfi viselkedése.
5.3. A betegségek gyógykezelése és
megelőzése, az állatok jóléte és az
állatvédelem
5.3.1. Prevenció és gyógyszerhasználat Ismerje a gyógyszer fogalmát, a
gyakrabban használt gyógyszerformákat, a
gyógyszerek alkalmazásának a módjait, a
gyógyszerhasználat szabályait, előírásait.
Tudja az egyszerűbb kezeléseket és
életmentő beavatkozásokat,
elsősegélynyújtást.
Ismerje a nem fertőző betegségek
megelőzését.
Ismerje a fertőző betegségek megelőzését,
a fertőző betegség fogalmát.
Ismerje az immunitás fogalmát, formáit,
kiemelten a természetes és mesterséges
immunitást, a vakcinát és a szérumot.
Tudja az állattartó telepek üzemeltetésének
szabályait, az üzemeltetés higiéniáját (a
személy-, az állat- és a járműforgalom).
Ismerje a fertőtlenítés fogalmát, formáit,
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5.3.2. Az állatvédelem törvényi
szabályozása

módjait (mechanikai, fizikai, kémiai,
biológiai), a fertőtlenítőszereket és
használatukat, a fertőtlenítéssel
kapcsolatos munka- és balesetvédelmi
szabályokat, a rágcsálók és rovarok irtását.
Ismerje a bejelentési kötelezettség
fogalmát, módjait.
Ismerje az állatvédelem törvényi
szabályozását.
Ismerje az állattartás általános állatvédelmi
szabályait, mezőgazdasági haszonállatok
tartásának állatvédelmi szabályait.
Ismerje az állatszállítás állatvédelmi
előírásait, az állatokkal való szakszerű
bánásmódokat.
Ismerje a vágóállatok levágásának és
leölésének állatvédelmi szabályait.

6. Gazdálkodási alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
6.1. A gazdálkodás alapismeretei
6.1.1. A termelés erőforrásai

6.1.2. A termelés reálszférája

6.1.3. A termelés pénzügyei

6.2. Vállalkozási alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a termelés erőforrásainak
ismertetésére:
- a termelés eszközrendszere (befektetett
eszközök, forgóeszközök, termőföld,
munkaerő),
- a termelés ráfordításai és költségei,
- a termelés eredménye,
- fedezeti hozzájárulás.
Legyen képes a termelés reálszférájának
ismertetésére:
- beszerzés,
- termelés,
- készletezés,
- minőségellenőrzés,
- értékesítés.
Tudja a termeléssel összefüggő pénzügyi
ismereteket:
- a pénz szerepe a piacgazdaságban,
- pénzforgalom típusai, jellemzői,
- hitelezés.
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6.2.1. A vállalkozások csoportosítása

6.2.2. Kamarák szerepe
6.2.3. A vállalkozás beindítása

6.2.4. A munkaviszony és jellemzői

6.3. Marketing
6.3.1. A marketing fogalom köre
6.3.2. Piaci ismeretek
6.3.3. Marketing mix
6.3.4. Marketing terv
6.3.5. Termék életciklus
6.3.6. Marketingkommunikáció

Ismerje a vállalkozás fogalmát, általános
jellemzőit.
Ismerje a különböző vállalkozási
csoportokat:
- őstermelői tevékenység jellemzői,
működésének szabályai,
- egyéni vállalkozás jellemzői,
működésének szabályai,
- egyéni cég, családi gazdálkodás
jellemzői, működésének szabályai,
- gazdasági társaságok jellemzői,
működésének szabályai,
- szövetkezet jellemzői, működésének
szabályai.
Ismerje a gazdasági kamarák szerepét, az
általuk nyújtott szolgáltatások körét.
Rendelkezzen ismeretekkel a
vállalkozások beindításáról:
- alapfeltételek,
- a beindítás lépései.
Ismerje a munkaviszonyt és jellemző
tulajdonságait:
- munkaviszony keletkezése,
megszűnésének, megszüntetésének
esetei,
- munkáltató, munkavállaló jogai és
kötelezettségei,
- munkáltató, munkavállaló kártérítési
felelőssége,
- munkaügyi vita.
Rendelkezzen ismeretekkel az egyes
alapfogalmakról (szükséglet, igény,
kereslet, kínálat)
Ismerje a piaci alapfogalmakat, piaci
formákat.
Legyen képes ismertetni a marketing mix
fogalmát és elemeit (4P).
Legyen képes ismertetni a marketing terv
fogalmát és felépítését.
Tudja a termék életciklus fogalmát, és
fázisait.
Ismerje a kommunikáció fogalmát, fajtáit,
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6.4. Európai Uniós ismeretek
6.4.1. Az Európai Unió kialakulása és
intézményrendszere

eszközrendszerét, a kommunikáció
folyamatát.
Rendelkezzen ismeretekkel a Közös
Agrárpolitikáról (KAP).
Rendelkezzen ismeretekkel az Európai
Unió agrárszabályozásáról.
Rendelkezzen ismeretekkel az Európai
Unió vidékfejlesztési politikájáról.
Rendelkezzen ismeretekkel a Strukturális
alapokról, a Nemzeti támogatások
rendszeréről, pályázati rendszerekről.
Rendelkezzen ismeretekkel az agrár
környezetvédelmi szabályozásról.

7. Gazdálkodási alapgyakorlatok
TÉMAKÖRÖK
7.1. Adózási ismeretek
7.1.1. Jövedelemadó-bevallás
elkészítése

7.1.2. Járulékfizetési kötelezettségek
teljesítése

7.1.3. Társadalombiztosítási eljárások
rendszere

7.1.4. Jogkövetelmények, jogorvoslat
az adózási rendszerben
7.2. Vállalkozás gyakorlata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Rendelkezzen ismeretekkel a
jövedelemadó-bevallás elkészítése terén:
- főállású egyéni vállalkozó esetén,
- másodállású egyéni vállalkozó esetén,
- őstermelő esetében,
- családi gazdálkodás esetében,
- alkalmazott esetében.
Rendelkezzen ismeretekkel a
járulékfizetési kötelezettségek
teljesítéséről:
- munkáltatót terhelő járulékok,
- munkavállalót terhelő járulékok,
- környezetvédelmi termékdíj.
Rendelkezzen ismeretekkel a
társadalombiztosítási eljárások
rendszeréről:
- egészségügyi szolgáltatások,
- táppénz jogosultságok,
- betegszabadság,
- csecsemőgondozási díj.
Ismerje a jogkövetelmények, jogorvoslat
fogalmát és szerepét az adózási
rendszerben.

1417

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

7.2.1. Vállalkozás létesítése, átalakítása Ismerje a vállalkozások létrejöttének,
és megszüntetése
átalakulásának és megszűnésének okait,
módjait.
7.2.2. A vállalkozás feltételei
Ismerje a vállalkozás tárgyi és személyi
feltételeit és azok kialakítását.
7.2.3. Az üzleti terv
Ismerje az üzleti terv fogalmát, célját,
alapelveit és felépítését.
7.2.4. Piackutatás
Ismerje a piackutatás fogalmát, módszereit
és folyamatait.
7.2.5. Piacbefolyásoló tényezők
Ismerje a piacbefolyásoló tényezőket
(kínálat, kereslet, állam).
7.2.6. Értékesítési módok és az
Ismerje az értékesítés fogalmát, folyamatát
értékesítést befolyásoló tényezők
és az azt befolyásoló tényezőket.
7.2.7. A beszerzés és az azt befolyásoló Ismerje a beszerzés fogalmát, folyamatát
tényezők
és az azt befolyásoló tényezőket.
7.2.8. Logisztika
Tudja a logisztika fogalmát és feladatát.
7.2.9. Pályázatkészítés
Ismerje a pályázatkészítés formai és
tartalmi követelményeit és a kapcsolódó
feladatokat (pályázatfigyelés, tanulmányok
készítése, utógondozás, monitoring
adatszolgáltatás).
7.3. Adminisztráció
7.3.1. Bizonylati elv és fegyelem
Ismerje a bizonylati elv és fegyelem
fogalmát és jogi hátterét (számviteli
törvény).
Ismerje a bizonylatok fajtáit.
Tudja a számla, a készpénzfizetési számla,
az átutalásos számla a nyugta, a
készpénzátvételi-elismervény kiállítás
módját.
7.3.2. Eszköz-, anyag- és
Rendelkezzen ismeretekkel a leltározásról
készletnyilvántartás, valamint a
(cél, folyamat, dokumentáció) és a
leltározás, selejtezés gyakorlati
készletnyilvántartásról (szerepe, alapja,
ismeretanyaga
módja, bizonylatai).
7.3.3. Termelői regisztráció
Ismerje az őstermelői igazolvány
kiváltását, a támogatásigénylés folyamatát.
7.4. Kommunikáció
7.4.1. Információ források kezelése és Legyen képes kezelni az
használata
információforrásokat.
Magabiztosan tudja használni az
infokommunikációs irodai eszközöket
(irodai eszközök, számítógép, szkenner,
telefon, fax, iratmegsemmisítő).
7.4.2. A kommunikáció módszerei,
Tudja az üzleti levelezés szabályait, a
eszközei és szabályai
kommunikáció módszereit, eszközeit.
Ismerje az üzleti tárgyalás menetét,
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kiértékelésének módját.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó
biztosítja

A
vizsgabizottságot
működtető
intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
Szöveges adatok
Szöveges adatok
tárolására és
tárolására és
megjelenítésére nem
megjelenítésére nem
alkalmas
alkalmas
zsebszámológép,
zsebszámológép
vonalzó
Az egyes feladatokhoz
kapcsolódó esetleges
mellékletek (pl.
NINCS
szemelvények,
fényképek, ábrák) a
tételsorba építve

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
120 perc
Feladatlap
100 pont
Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

Szóbeli vizsga
15 perc
Egy „A” és „B” feladatot
tartalmazó tétel kifejtése
50 pont
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Az írásbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott témakörökből történik átfogó
számadás. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. Az írásbeli feladatok alapvetően
ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés, fogalommeghatározás, folyamatleírás, egyszerű választás,
négyféle asszociáció, ötféle asszociáció, igaz-hamis választás, mennyiségi összehasonlítás és
számítási példákból állhatnak.
A gazdasági alapismeretek és gazdasági alapgyakorlatok témaköreinek részaránya nem
haladhatja meg az adott feladatlapon szereplő összes írásbeli feladat 20%-át.
Az írásbeli feladatlap minimum 10%-ban kell, hogy tartalmazzon szakmai számítási feladatokat
az állattenyésztés, a takarmányozástan, illetve a takarmánynövény-termesztés témakörök
egyikéből. A számításos feladatok a megjelölt témakörök számpéldáin alapulnak, és igazodnak a
témakörök gyakorló típuspéldáihoz.
Az írásbeli feladatlap legalább 60%-ban kell, hogy tartalmazzon feladatokat az állattenyésztés,
takarmányozástan, takarmánynövény-termesztés, valamint minimum 10%-ban állatok
egészségvédelme, illetve anatómia és élettan témakörökből.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés az összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján kell, hogy
történjen. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a
tételhez kapcsolódó mellékleteket, szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. A szóbeli tételek
kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és
vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel két feladatból áll:
– „A” feladat: az ágazati szakmai ismeretek kifejtésére vonatkozik,
– „B” feladat: a gazdálkodási alapismeretek, gazdálkodási alapgyakorlatok ismereteire
vonatkozik.
A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből történik:
„A” feladat
Állattenyésztés:
- alapfogalmak, értékmérők,
- a gazdasági állatok nemesítése,
- elhelyezés, ápolás,
- a ló elnevezései, értékmérői, fajtái, nemesítése,
- a ló szaporítása, felnevelése, takarmányozása, ápolása, elhelyezése,
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- tejgazdaságtan.
Anatómia és élettan:
- a gazdasági állatok testének anatómiai felépítése, a testtájak csontos alapja, az emlősök és
madarak testtájai,
- a gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folyamata és az
anyagforgalom,
- a gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és működése, a
szaporodás.
Takarmányozástan:
- a takarmányok alkotórészei, takarmányozási alapismeretek,
- takarmányismeret,
- a gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete, a takarmányozás gyakorlati végrehajtása.
Takarmánynövény-termesztés:
- talajművelés,
- szaporítás, növényápolás,
- betakarítás, tartósítás, terménytárolás.
Állatok egészségvédelme:
- az állat és környezete,
- az egészség, a csökkent termelőképesség és betegség,
- a betegségek gyógykezelése és megelőzése, az állatok jóléte és az állatvédelem.
„B” feladat
Gazdálkodási alapismeretek:
- a gazdálkodás alapismeretei,
- vállalkozási alapismeretek,
- marketing,
- Európai Uniós ismeretek.
Gazdálkodási alapgyakorlatok:
- adózási ismeretek,
- vállalkozás gyakorlata,
- adminisztráció,
- kommunikáció.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 30, illetve 20 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat „B” feladat Összesen
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Feladat megértése, a lényeg kiemelése. Megfelelően
felépített, világos, szabatos előadásmód.
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása.
Szaknyelv alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, magyarázása. Összefüggések értelmezése.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

5 pont

5 pont

10 pont

10 pont

5 pont

15 pont

15 pont

10 pont

25 pont

30 pont

20 pont

50 pont
”

44. Az R. Melléklet KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A kertészet és parképítés ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi követelményei
a XXXIV. Kertészet és Parképítés ágazat alábbi szakképesítésének szakmai tartalmát veszi
alapul:
- 54 581 02

Parképítő és -fenntartó technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség

TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag
bemutatása, értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja megfelelő helyen és módon alkalmazni a szakmai
fogalmakat.
Legyen képes az előadás tartalmát következetesen,
logikusan felépíteni.
Legyen képes a kérdező tanár által feltett kérdéseket
megérteni, lényegre törően válaszolni.
2. Rendszerező képesség

TÉMÁK
2.1. Lényegkiemelés
2.2. Elvonatkoztatás
képessége

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja megkülönböztetni a lényeges és kevésbé lényeges
szakmai ismeretanyagokat.
Ismerje a tények és a törvényszerűségek közötti
összefüggések alkalmazását.
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2.3. Gyakorlatias
feladatértelmezés

Legyen képes határozottan, a gyakorlati szempontok
figyelembevételével feladatokat végrehajtani.
3. Megbízhatóság

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A vezetői utasítások
betartása, irányíthatóság

Legyen képes a munkahelyi vezető utasításainak
megbízható, maradéktalan végrehajtására.

3.2. Felelősségtudat

A felelősségteljes munkavégzéshez törekedjen az
átgondolt, tudatos döntéshozatalra és végrehajtásra.

3.3. Szorgalom, igyekezet

Legyen képes ismeretanyagának folyamatos bővítésére.
4. Önállóság

TÉMÁK
4.1. Szervezőkészség a
munkafolyamatok
végrehajtásában
4.2. Önállóság a
problémamegoldás
területén

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az egyes mezőgazdasági (kertészeti)
munkafolyamatok végrehajtásának szakszerű
megszervezésében közreműködni.
Legyen képes a problémamegoldás területén a felmerülő
hibák, hiányosságok önálló kiküszöbölésére.
5. Ismeretek gyakorlati alkalmazása

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen megfelelő fizikai kapacitása, teherbírása az
elvégzendő feladatok kivitelezésének végrehajtására.
Legyen képes a korrekt és pontos feladatvégrehajtás
5.2. Mozgáskoordináció (testi
érdekében a koordinált mozgásra, biztosítva a munkák
ügyesség)
energiatakarékos és szakszerű kivitelezését.
Legyen képes jó emlékezőképessége alapján az ismeretek
5.3. Ismeretek helyén való
megőrzésére és ezen keresztül a helyükön való
alkalmazása
alkalmazására.
5.1. Állóképesség
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B) TÉMAKÖRÖK
1. A növények külső, belső felépítése, növényrendszertan
TÉMAKÖRÖK
1.1. Növények külső, belső felépítése

1.2. Növényrendszertan

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az alábbiakat:
- a gyökér, a szár, a levél fogalma, feladata,
típusai, módosulásai,
- a virág, a virágzat fogalma, részei,
- a termés fogalma, csoportosítása, valódi és
áltermés,
- a sejt részei,
- a növényi szövetek,
- a növényi szervek működése (gyökér, szár,
levél, virág, termés).
Ismerje a rendszerezés alapjait:
- mesterséges, természetes rendszer,
- rendszertani kategóriák,
- faj, fajta fogalma,
- kettős nevezéktan.
Ismerje a kertészetben jelentős törzseket,
osztályokat: mohák, harasztok, nyitvatermők,
zárvatermők.
Ismerje a fontosabb két- és egyszikű
növénycsaládokat.

2. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei, éghajlattan, talajművelés
TÉMAKÖRÖK
2.1. A kertészeti termesztés tárgyi
feltételei

2.2. Éghajlattan

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje és ismerje fel az alábbiakat:
- kertészeti termesztésben előforduló termesztő
berendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás
berendezések),
- kiegészítő építmények (tárolók),
- termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, tálcák),
- kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa,
metszőolló stb.),
- szaporítási módok, mikroszaporító
laboratóriumok.
Ismerje
a növények növekedését befolyásoló
éghajlati viszonyokat,
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-

általános meteorológiai fogalmakat:
időjárás, éghajlat, légkör, légkör összetétele,
légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet,
talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés,
éghajlattani alapismereteket: éghajlatok
osztályozása, makroklíma, mikroklíma,
meteorológiai műszereket: páratartalom
meghatározására, léghőmérséklet mérésére,
csapadékmérésre, talajhőmérséklet
meghatározására, szél irányának, erősségének,
sebességének meghatározására alkalmas
mérőeszközök.
2.3. Talajtan

Ismerje
- a talaj fogalmát,
- a talajok összetételét,
- a talajok fontosabb tulajdonságait (kötöttség,
kémhatás, szerkezet, víz, levegő-, hő-,
tápanyag-gazdálkodás),
- a talajok osztályozását,
- a kertészeti földnemeket és termesztési
közegeket.
Tudja a talaj helyszíni vizsgálatát elvégezni
(előzetes tájékozódás, bejárás).
Tudjon
- talajmintát venni (szelvényminta, átlagminta),
- talajmintákat előkészíteni laboratóriumi
vizsgálatra,
- egyszerű talajvizsgálatokat végezni (pH-érték,
szerkezeti elemek, talajkötöttség,
mésztartalom).

2.4. Talajművelés

Ismerje a talajművelés célját és alapelveit.
Ismerje a talajművelési eljárásokat, és azok
eszközeit, a gépeik használatát: szántás, tárcsázás,
kultivátorozás, boronálás, simítózás, hengerezés,
a talajmaró és a mélylazító.

3. Trágyázás és öntözés, növényvédelem
TÉMAKÖRÖK
3.1. Trágyázás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a trágyázás célját.
Ismerje a trágyafélék csoportosítását:
- szerves trágyák (istállótrágya fogalma,
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összetétele, kezelése, tárolása, zöldtrágya,
egyéb szerves trágyák),
- műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, káliumtartalmú,
mikroelem-trágyák) jellemzőit, használatuk
lehetőségeit és tárolásukat.
Ismerje a szervestrágya és a műtrágya környezettudatos felhasználását.
Ismerje a szerves trágyákat (istállótrágya,
zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves
trágyák, komposzttrágyák).
Ismerje a műtrágyákat (egyszerű, összetett, kevert
és mikroelem trágyák).
Tudja az alapvető trágyázási eljárásokat.
Tudja az öntözés jelentőségét.
Ismerje az öntözés célját
- vízpótló,
- frissítő,
- párásító,
- nedvességtároló,
- trágyázó (lombtrágyázás),
- beiszapoló.
Ismerje az öntözővíz tulajdonságait
(keménység, hőfok és szennyezettség).
Ismerje az öntözési módokat
(felületi, esőszerű, és csepegtető öntözés).
Tudja meghatározni az öntözés időpontját és az
öntözővíz mennyiségét (öntözési norma,
idénynorma, öntözési forduló).
Ismerje a növényvédelem jelentőségét, tárgyát,
feladatát.
Ismerje a környezetvédelem szerepét a
növényvédelemben.
Ismerje a legfontosabb, a növényeket károsító élő
szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati
kártevők) életfeltételeit, károsításuk megjelenési
formáit (kór- és kárképek).
Ismerje a kertészeti kultúrák legfontosabb
gyomnövényeit.
Ismerje a növényvédő szereket, azok
felhasználását, tárolását.
Ismerje a növényvédelem módjait, az előrejelzést,
megelőzést, és a védekezést.
Ismerje a komplex és integrált növényvédelmet.
Ismerje fel a kertészeti kultúrák legfontosabb
gyomnövényeit.
Tudjon permetléösszetétel-számítást végezni.
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Ismerje a permetlé készítésének szabályait, a
permetlevek bekeverését (gyakorlatilag nem
mérgező szerekkel).
4. A termesztés, növényápolás gépei, üzemeltetésük
TÉMAKÖRÖK
4.1. A talajművelés gépei

4.2. Szerves- és műtrágyaszóró
gépek

4.3. A növényvédelem gépei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a talajművelő gépeket.
Ismerje az ekék feladatát, típusait, beállítását.
Ismerje a boronák feladatát, típusait,
működésüket.
Ismerje a tárcsák, kultivátorok felépítését,
működését, beállítását.
Ismerje a lazítókat és a hengereket.
Ismerje a talajmarókat.
Ismerje az ásógépet és a magágykészítőket.
Ismerje a talajművelő gépek (tárcsa, kultivátor,
talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs
kapák) működését és beállítását.
Ismerje az istállótrágyaszórók felépítését,
működését, szabályozását.
Ismerje a műtrágyaszórók felépítését, működését,
szabályozását (szilárd és folyékony műtrágyák
kijuttatása).
Ismerje az istállótrágyaszórók és a
műtrágyaszórók csatlakoztatását az erőgéphez,
beállításukat, üzemeltetésüket, karbantartásukat.
Ismerje a növényvédő gépek csoportosítását
(permetezők, porozók, nagyüzemi és háti
permetezők, légi növényvédelem).
Ismerje a hidraulikus porlasztású gépek,
légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő
részeit, működését.
Ismerje a porozógépeket.
Ismerje a háti permetezőket (szivattyús,
légszivattyús, légporlasztásos).
Ismerje a szórófejek jelentőségét.
Tudjon permetléösszetétel számítást végezni, és
tudja a növényvédelmi gépeket beállítani.
Ismerje az üzemeltetés környezetvédelmi hatását.
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4.4. A szállítás, rakodás gépei

4.5. Az öntözés gépei

Ismerje a szállítás, rakodás gépeit.
Ismerje a biztonsági előírásokat a szállítás és a
rakodás gépeire.
Ismerje a traktoros pótkocsik felépítését,
a csatlakoztatás, vontatás gyakorlását.
Ismerje a billenthető pótkocsik üzemeltetését.
Ismerje a traktoros és önjáró homlokrakodókat.
Ismerje a kerti traktor és pótkocsi
összekapcsolását.
Ismerje a karbantartási teendőket.
Ismerje az elektromos és gázüzemű rakodókat.
Ismerje az öntözési módokat (felületi, esőztető,
mikro-, csepegtető öntözés), az
öntözőberendezések fő egységeit (stabil, félstabil
öntözőtelep és eszközeik).
Ismerje a tápanyag-utánpótlást öntözéssel és a
mikroöntözést.
Ismerje az esőztető és csepegtető öntözés
berendezéseinek főbb egységeit (szivattyúk,
vezetékek, kötőelemek, mágnes szelepek,
szórófejek, fúvókák, csepegtető testek,
zárószerkezetek).
Ismerje a kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés
összeszerelését, szétszerelését, üzemeltetését,
karbantartását.
5. A gazdálkodás alapismeretei

TÉMAKÖRÖK
5.1. Alapfogalmak

5.2. A termelés reálszférája

5.3. A termelés pénzügyei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja felsorolni a termelés erőforrásait.
Ismerje a termelés eszközrendszerét (befektetett
eszközök, forgóeszközök, termőföld, munkaerő).
Ismerje a termelés ráfordításait és költségeit, a
termelés eredményét.
Ismerje az alábbi fogalmakat:
- beszerzés,
- termelés,
- készletezés,
- minőségellenőrzés,
- értékesítés.
Ismerje a pénz szerepét a piacgazdaságban.
Ismerje a pénzintézeti rendszert, pénzintézetek
tevékenységét, a pénzforgalom típusait,
jellemzőit, a hitelezést, az értékpapírokat és a
tőzsdét.
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6. A zöldfelületek csoportosítása, a zöldfelületi növénycsoportok fenntartása, a városi
zöldfelületek jelentősége
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

6.1. A kertfenntartás alapfogalmai

Ismerje a zöldfelület, kert, park, zöldövezet és a
zöldfelület-gazdálkodás fogalmát.

6.2. Zöldfelületek csoportosítása,
zöldfelületi rendszerek
6.3. Városi zöldfelületek jelentősége

Ismerje a zöldterületek csoportosítását, a
kerttípusokat.
Ismerje a tervezés, az építés és a fenntartás
kapcsolatát, a zöldterületek gazdasági
jelentőségét.
Ismerje a zöldfelületek osztályozását.
Ismerje a zöldfelületek fenntarthatóságát.
Ismerje a zöldfelület-védelmet.

6.4. Zöldfelületek
növénycsoportjainak fenntartása
6.4.1.Fűfelületek fenntartása

Ismerje a fűfelületek jelentőségét, csoportosítását.
Ismerje az alábbi fogalmakat:
- gyep,
- pázsit,
- virágos gyep,
- fűmagkeverékek,
- tápanyag-utánpótlás, fenntartó trágyázás,
- fűfelületek öntözése,
- fűfelületek növényvédelme,
- fűfelületek talajápolása,
- kaszálás,
- kaszálék gyűjtése,
- gyepszélvágás,
- lombgyűjtés,
- gyepszellőztetés, gereblyézés,
- homokszórás,
- hengerezés, tömörítés,
- takarítás,
- felújítás, felülvetés.

6.4.2. Egy- és kétnyári virágfelületek
fenntartása

Ismerje a virágfelületek csoportosítását.
Ismerje az egynyári virágfelületek fenntartását.
Ismerje az egynyári virágfelületek általános
ápolási munkáit.
Ismerje az egynyári virágfelületek öntözését, az
egynyáriak tápanyag-utánpótlását, talajápolását,
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növényvédelmét, speciális ápolási munkáit.
Ismerje a kétnyári virágfelületek jelentőségét, a
kétnyári virágfelületek fenntartását.
6.4.3. Évelő virágfelületek fenntartása Ismerje az évelő virágfelületek jelentőségét,
fenntartási munkáit. Ismerje az évelők általános
ápolási munkáit.
Ismerje az évelőágyak öntözését.
Ismerje az évelőágyak tápanyag-utánpótlását.
Ismerje az évelőágyások talajpótlását.
Ismerje az évelő virágfelületek növényvédelmét,
speciális ápolási munkáit.
6.4.4. Lombhullató díszfák fenntartása Ismerje a díszfák, jelentőségét, csoportosítását.
Ismerje a díszfák ápolási munkáit, öntözését,
tápanyag-utánpótlását, a talaj ápolását,
növényvédelmét, a díszfák koronaformáit, a
metszését, ifjító metszését.
Ismerje az idős fák speciális ápolási munkáit.
Ismerje a faértékelési módszereket.
Ismerje az alábbi fogalmakat:
- odúkezelés,
- koronabiztosítás,
- átültetés,
- fakivágás,
- kalodázás,
- talajszellőztetés.
6.4.5. Díszcserjék fenntartása
Ismerje a díszcserjék
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- ápolási munkáit,
- öntözését,
- tápanyag-utánpótlását,
- talajápolását,
- növényvédelmét,
- alakító és fenntartó metszését,
- ifjító metszését.
Ismerje a sövények metszését.
6.4.6. Örökzöld dísznövények
Ismerje az örökzöldek
fenntartása
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- öntözését,
- tápanyag-utánpótlását,
- talajápolását,
- növényvédelmét,
- metszését.
Ismerje az örökzöld sövények nyírását.
Ismerje a téliesítést és az örökzöldek karózását.
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6.4.7. Edényes növények fenntartása

6.4.8. Kúszónövények fenntartása

6.4.9. Talajtakaró növények
fenntartása
6.4.10. Rózsafelületek fenntartása

6.4.11. Sziklakertek fenntartása
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Ismerje az edényes növények
- jelentőségét,
- öntözését,
- tápanyag-utánpótlását,
- talajápolását,
- növényvédelmét,
- speciális ápolási munkáit.
Ismerje a kúszónövények
- jelentőségét,
- öntözését,
- fenntartó trágyázását,
- talajápolását,
- növényvédelmét,
- speciális ápolási munkáit.
Ismerje a talajtakaró növények
- jelentőségét,
- általános fenntartási munkáit,
- speciális fenntartási munkáit.
Ismerje a rózsafelületek
- jelentőségét,
- öntözését,
- tápanyag-utánpótlását,
- talajápolását,
- növényvédelmét.
Ismerje az alábbi fogalmakat:
- takarás,
- nyitás,
- vadalás,
- kötözés,
- ifjítás.
Ismerje a sziklakertek jelentőségét, csoportjait.
Ismerje a szárazon rakott támfalakat, kerti
lépcsőket.
Ismerje a kőlapos utakat.
Ismerje a sziklakertek
- öntözését,
- tápanyag-utánpótlását,
- növényvédelmét,
- talajápolását.
Ismerje az alábbi fogalmakat:
- metszés,
- visszaszorítás,
- talajtakarás megújítása.
Ismerje az elnyílott virágok, száraz növényi
részek eltávolítását, a lombgyűjtést, a kövek
igazítását, a pótlást és a felújítást.
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6.4.12. Sírkiültetések fenntartása

6.4.13. Fűborítású sportpályák
fenntartása

Ismerje az általános zöldfelület-fenntartási
munkákat az évszakoknak és a kegyeleti,
temetőlátogatási ünnepeknek megfelelően.
Ismerje a pázsit gondozási munkáit, a
sövényápolást és a nyírást.
Ismerje a fűborítású sportpályák
- öntözését,
- tápanyag-utánpótlását,
- növényvédelmét.

7. Gépek, kézi eszközök üzemeltetése, karbantartása, munkavédelem a kertfenntartásban
TÉMAKÖRÖK
7.1. A kertészeti kisgépek
üzemeltetése
7.2. Munkavédelem a
kertfenntartásban

7.3. Gépek, kézi eszközök
karbantartása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a kertészetben leggyakrabban használatos
kisgépek (fűnyírók, gépi fűrészek, sövénynyírók,
takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek)
üzemeltetését, karbantartását, javítását.
Ismerje a munkavédelem fogalmát, területeit.
Ismerje az általános munkavédelmi tudnivalókat.
Ismerje a tűzvédelmi eszközöket és
használatukat.
Ismerje az egyéni és a közösségi védőeszközöket
és használatukat.
Ismerje a munkavédelem fogalomrendszerét.
Ismerje a munkahelyek kialakításának általános
szabályait.
Ismerje a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét.
Ismerje a veszélyforrásokat és a veszélyeket a
munkahelyeken.
Ismerje a munkavédelem szabályrendszerét,
jogokat és kötelezettségeket.
Ismerje a főbb karbantartási tevékenységeket.
Ismerje a gépek, eszközök tisztítását.
8 . Növényismeret

TÉMAKÖRÖK
8.1. Bevezetés a növényismeretbe

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a kettős nevezéktant (binominális
nomenklatúra).
Ismerje a faj feletti rendszertani egységeket.
Ismerje a faj alatti természetes és mesterséges
rendszertani egységeket.
Ismerje a fajták elnevezésének szabályait.
Ismerje a növények származását.
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8.2. Gyomnövények

8.3. Ivaros és ivartalan úton
szaporítható egynyáriak
8.3.1. Ivaros úton szaporítható
egynyáriak

8.3.2. Ivartalan úton szaporítható
egynyáriak

8.4. Rövid és hosszú tenyészidejű
kétnyáriak
8.4.1. Rövid tenyészidejű kétnyáriak

8.4.2. Hosszú tenyészidejű kétnyáriak
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Ismerje a dísznövények csoportosítását.
Ismerje a gyomnövény
- fogalmát,
- a fajok csoportosítását.
Ismerje a gyomnövények jelentőségét, a
legfontosabb fajokat és életformájukat, a
gyomnövények terjedése elleni védekezést.
Ismerje a fontosabb fajok környezeti igényeit,
jellemző előfordulási helyüket térben és időben.
Ismerje meg a védekezési módokat, ismerje az
eszközök használatát, a gyomnövény-gyűjtemény
készítését.
Ismerje meg a gyomnövények invazív
tulajdonságait és jellemző szaporító képleteit.

Ismerje a legfontosabb magról szaporítható
egynyári dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb ivartalan úton szaporítható
egynyári dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb rövid tenyészidejű
kétnyári dísznövények
- jelentőségét,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb hosszú tenyészidejű
kétnyári dísznövények
- jelentőségét,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).

8.5. Évelők
8.5.1. Közepes vízigényű évelők

Ismerje a legfontosabb közepes vízigényű évelő
dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
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8.5.2. Szárazságtűrő évelők

8.5.3. Vízi, vízparti, fagyérzékeny
évelők

8.5.4. Hagymás, gumós évelők

8.5.5. Árnyéki évelők

8.6. Fűmagkeverékek fajai
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- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb szárazságtűrő évelő
dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb vízi, vízparti, és
fagyérzékeny évelő dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb hagymás, gumós évelő
dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb árnyéki évelő
dísznövények
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a fűmagkeverékeket alkotó legfontosabb
fűfajok csoportosítását.
Ismerje a legfontosabb fűfajok és fajták részletes
jellemzőit (különös tekintettel felhasználásukra és
felismerésükre).

1434

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

8.7. Lombhullató díszfák és
díszcserjék, kúszócserjék
8.7.1. Lombhullató díszfák

8.7.2. Lombhullató díszcserjék

8.7.3. Kúszócserjék

Ismerje a legfontosabb lombhullató díszfák
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb lombhullató
díszcserjék
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).
Ismerje a legfontosabb kúszócserjék
- jelentőségét,
- csoportosítását,
- jellemzőiket (különös tekintettel
felhasználásukra és felismerésükre).

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei

Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga
A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép
NINCS

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS
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Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
180 perc
Feladatlap

15 perc

Teszt-jellegű feladatok

Rövid válaszokat igénylő
feladatok

40 pont

60 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot
tartalmazó tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A feladatok egy feladatlapon központilag kerülnek összeállításra. A vizsgázó a feladatlapon
rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Témakörök:
- A növények külső-belső felépítése, növényi rendszertan:
- növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) felépítése és működése,
- növényi sejtek, szövetek,
- rendszertani kategóriák,
- kertészetben jelentős növényi törzsek, osztályok jellemzői.
- Kertészeti termesztés tárgyi feltételei, éghajlattan, talajművelés:
- termesztő berendezések, termesztő edények, kertészeti szerszámok jellemzői,
- meteorológiai fogalmak, műszerek,
- éghajlattani alapismeretek,
- talajok fontosabb tulajdonságai,
- kertészeti földnemek, termesztési közegek,
- talajvizsgálati módszerek.
- Trágyázás, öntözés, növényvédelem:
- szerves trágyák és műtrágyák jellemzői, használatuk,
- öntözővíz tulajdonságai, öntözési célok és módok,
- kertészeti növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák,
állati kártevők, gyomnövények) és az ellenük való védekezés.
- A termesztés, növényápolás gépei, üzemeltetésük:
- talajművelés gépei,
- szerves és műtrágyaszóró gépek,
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- növényvédelem gépei,
- öntözés gépei.
- Gazdálkodási alapismeretek.
- A zöldfelületek csoportosítása, zöldfelületi növénycsoportok fenntartása, városi
zöldfelületek jelentősége:
- kertfenntartási alapfogalmak,
- zöldfelületek csoportosítása,
- zöldfelületi rendszerek,
- városi zöldfelületek jelentősége,
- zöldfelületek növénycsoportjainak fenntartása.
- Gépek, kézi eszközök üzemeltetése, karbantartása, munkavédelem a kertfenntartásban.
- Növényismeret:
- bevezetés a növényismeretbe,
- gyomnövények,
- ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények,
- rövid és hosszú tenyészidejű kétnyári dísznövények,
- évelő dísznövények,
- fűmagkeverékek fajai,
- lombhullató díszfák és díszcserjék, kúszócserjék.
Feladattípusok
Az írásbeli feladatok szöveges feladatokból és tesztfeladatokból állnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés, fogalommeghatározás, folyamatleírás.
- Tesztjellegű feladatok:
Feleletválasztó feladatok:
- egyszerű választás („Húzza alá”),
- többszörös választás,
- illesztés (párosítás, csoportosítás),
- sorrend meghatározása,
- ok-okozati összefüggés keresése,
- igaz-hamis választás.
- Rövid választ igénylő feladatok:
Feleletalkotó feladatok:
- rövid válasz (meghatározás),
- ábrafelismerés, ábraelemzés,
- több jellemző felsorolása, megnevezése,
- adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés),
- fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz,
- folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
- ok-okozati összefüggések felismerése,
- tényadatok rendezése megadott szempontok szerint.
A rövid választ igénylő feladatok esetenként egy-egy részfeladatot is tartalmazhatnak.
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Az írásbeli feladatlapok értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga célja a témakörökről történő átfogó számadás a részletes követelményekben
meghatározottak szerint.
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételek száma legalább 25, kétévente cserélni kell a tételek 20-25%-át. A szóbeli tételek
címét és részleteit az előírt témakörök és a részletes vizsgakövetelmények alapján kell
meghatározni.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
Témakörök:
„A” feladat:
- A zöldfelületek csoportosítása, zöldfelületi növénycsoportok fenntartása, városi
zöldfelületek jelentősége:
- kertfenntartási alapfogalmak,
- zöldfelületek csoportosítása,
- zöldfelületi rendszerek,
- városi zöldfelületek jelentősége,
- zöldfelületek növénycsoportjainak fenntartása.
- Növényismeret:
- bevezetés a növényismeretbe,
- gyomnövények,
- ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények,
- rövid és hosszú tenyészidejű kétnyári dísznövények,
- évelő dísznövények,
- fűmagkeverékek fajai,
- lombhullató díszfák és díszcserjék, kúszócserjék.
„B” feladat:
- A növények külső-belső felépítése, növényi rendszertan:
- növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) felépítése és működése,
- növényi sejtek, szövetek,
- rendszertani kategóriák,
- kertészetben jelentős növényi törzsek, osztályok jellemzői.
- Kertészeti termesztés tárgyi feltételei, éghajlattan, talajművelés:
- termesztő berendezések, termesztő edények, kertészeti szerszámok jellemzői,
- meteorológiai fogalmak, műszerek,
- éghajlattani alapismeretek,
- talajok fontosabb tulajdonságai,
- kertészeti földnemek, termesztési közegek,
- talajvizsgálati módszerek.
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- Trágyázás, öntözés, növényvédelem:
- szerves trágyák és műtrágyák jellemzői, használatuk,
- öntözővíz tulajdonságai, öntözési célok és módok,
- kertészeti növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák,
állati kártevők, gyomnövények) és az ellenük való védekezés.
- A termesztés, növényápolás gépei, üzemeltetésük:
- talajművelés gépei,
- szerves és műtrágyaszóró gépek,
- növényvédelem gépei,
- öntözés gépei.
- Gazdálkodási alapismeretek:
- Gépek, kézi eszközök üzemeltetése, karbantartása, munkavédelem a kertfenntartásban.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések alkalmazását is értékelik. Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok
kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre adható, feladatonként 30, illetve 20 pont
felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
Alapfogalmak, folyamatok ismerete, és
alkalmazása.
Összefüggések értelmezése.
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód (kommunikáció).
Szaknyelv alkalmazása.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

Összesen

5 pont

5 pont

10 pont

10 pont

3 pont

13 pont

10 pont

7 pont

17 pont

2 pont

2 pont

4 pont

3 pont
30 pont

3 pont
20 pont

6 pont
50 pont
”

45. Az R. Melléklet FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 581 01
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus.
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A) KOMPETENCIÁK
TÉMÁK
1.1. Szakmai fogalmak helyes
használata
1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása
1.3. Műszaki rajzok olvasása,
térképi információk
értelmezése

TÉMÁK
2.1. Mértékegységek ismerete

2,2. Mennyiségek érzékelése

2.3. Egyszerű számolási
feladatok

TÉMÁK
3.1. Precíz munkavégzés
3.2. Megfelelő attitűd a
munkakörnyezetben
3.3. Döntésképesség

1. Szakmai nyelvhasználat
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása, a lényeg kiemelése.
Kommunikáció során megfelelő szakmai nyelvezet
használata, a mondatok egymáshoz való illesztése.
Önálló előadásmód.
Rajzi információforrások megfelelő használata és
értelmezése. A különböző térképek ábrázolási
módszereinek helyes értelmezése.
2. Számolási készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje és helyesen alkalmazza a földmérési műszaki
gyakorlatban használatos hossz-, terület- és
szögmértékegységeket.
Legyen képes helyesen értelmezni a régebben és ma
használatos mértékegységek nagyságrendjét.
Legyen képes kezelni a mennyiségek közötti
különbségeket a szög-, hossz- és területmértékegységek esetén.
Legyen képes a földmérésben előforduló mérési
módszerekhez kötődő, egyszerű számolási feladatok
elvégzésére.
3. Megbízhatóság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A mérések és számítások során ügyeljen a precíz
munkavégzésre, a határidők pontos betartására.
Legyen korrekt minden helyzetben a partnerekkel,
munkatársakkal.
A vezetői utasításokat megbízhatóan hajtsa végre.
Munkavezetői ellenőrzés mellett, tudja eldönteni,
hogy milyen mérési, illetve feldolgozási módszer lesz
a legmegfelelőbb a feladat elvégzéséhez.
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B) TÉMAKÖRÖK
1. Geodézia alapjai
TÉMAKÖRÖK
1.1. Geodéziai alapjai

1.2. A vízszintes mérés egyszerű
eszközei, módszerei
1.3. A szintezőműszer és használata

1.4. Vetületi és alappont-hálózati
ismeretek

1.5. A vízszintes és magassági
szögmérés műszere, végrehajtása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a geodézia fogalmát, tárgyát, feladatát,
helyét a tudomány fáján, rész-, társ- és
rokontudományait.
Tudja bemutatni a Föld alakját, matematikai és
fizikai jellemzőit.
Ismerje a vízszintes és magassági alappontokat,
azok jellemző állandósítási módjait.
Ismerje a vetítőket, libellákat, a kitűző rudat, a
kettős derékszögű szögprizmák lényegét, a
hosszmérés egyszerű eszközeit.
Tudja bemutatni a derékszögű részletmérést.
Ismerje a szintezés fogalomkörét:
– a mérést szintezőműszerrel,
– a szintezés alapelvét,
– a magasság meghatározását horizontsíkkal,
– a vonalszintezés és a részletpont-szintezés
végrehajtását és számítását.
Tudja azonosítani a szintezőműszer részeit és
tartozékait.
Ismerje az abszolút és relatív magasságot.
Tudja bemutatni a vetülettani alapokat:
– a geoidot és helyettesítő felületeit,
– a geodéziai vetítéseket,
– a vetületi torzulásokat,
– a geodéziai vetületek sajátosságait,
– az EOV-t.
Ismerje az alappont-hálózati alapokat:
– a matematikai és az EOV ÉK-i geodéziai
koordináta-rendszerét,
– Magyarország
vízszintes
alapponthálózatát.
Tudja azonosítani a teodolit részeit és
tartozékait.
Ismerje a vízszintes és magassági szög fogalmát,
a vízszintes szög- és iránymérést, a magassági
szögmérést, az ismert ponton mért iránysorozat
tájékozását.
Tudja bemutatni és végrehajtani a poláris
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részletmérést.
1.6. A mérőállomás

1.7. A műholdas helymeghatározás

1.8. Vízszintes koordinátaszámítások

1.9. Magasságszámítások

Ismerje a fizikai távmérés elvét, lehetőségeit.
Tudja azonosítani a mérőállomás részeit és
tartozékait.
Ismerje a legfontosabb beépített programokat.
Ismerje a műholdas helymeghatározás
geometriai elvét.
Tudja bemutatni a műholdas helymeghatározó
rendszereket és azok alrendszereit, a navigációs
és geodéziai célú adatgyűjtést, az abszolút és
relatív helymeghatározást, a valós idejű és
utólagos feldolgozást.
Tudja azonosítani a statikus és kinematikus
módszereket.
Legyen képes értelmezni:
– a poláris és derékszögű koordinátákat,
– az I. és II. geodéziai alapfeladatot,
– a külpontosan mért irányok és távolságok
központosítását,
– a tisztán irányméréses alappontmeghatározások közül az előmetszést,
– a tisztán távméréses alappontmeghatározások közül az ívmetszést,
– a vegyes alappont-meghatározások közül, a
poláris pont, a szabad álláspont,
meghatározásokat, illetve a szabad
sokszögvonal számítást.
Legyen tisztába a mérési hibák kezelésével.
Ismerje a durva, a szabályos és szabálytalan
hibát.
Legyen képes értelmezni és bemutatni a
trigonometriai magasságmérés számításának
alaphelyzetét.

2. Térképismeret
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Térképtörténeti és térképolvasási Ismerje a hazai térképezés történetének
ismeretek
legfontosabb mérföldköveit.
Tudja megkülönböztetni a kataszteri és katonai célú
felméréseket.
Tudja bemutatni a térképi ábrázolás jellemzőit, a
térképek csoportosítását, a földmérési térkép formai
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2.2. Mérés a térképen

2.3. Területszámítás, területosztás

és tartalmi megjelenéseit.
Tudja értelmezni a térképi tartalmat és a jelkulcsot.
Legyen képes értelmezni és bemutatni:
– a földmérésben használatos szög-, hossz- és
terület-mértékegységeket,
– a méretarányt,
– a térképi irányok, hosszak, területek
mérésének lehetőségeit.
Tudja bemutatni a szabályos idomok területeinek
kiszámítását, a szabálytalan idomok koordinátákból
történő területszámítását.
Ismerje a háromszög, a paralelogramma és a trapéz
területosztását alappal párhuzamos, alapra
merőleges és legyező irányban.
3. Topográfia

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Domborzattan

Ismerje a terepfelszín a fő-, mellék és jellemzőbb
részletidomait, tudja ezeket azonosítani földmérési
topográfiai térképen.

3.2. Magassági ábrázolások

Legyen képes bemutatni és értelmezni domborzat
szintvonalas, valamint kótált pontokkal történő
ábrázolását.

4. Geodéziai alapszámítások, geodézia gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
4.1. Geodéziai és térképi
alapszámítások

4.2. A vízszintes mérés egyszerű
eszközeinek használata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes elvégezni szögekkel az alapműveleteket.
Legyen képes átszámításokat végezni
 szögek esetén hagyományos és újfokban
megadott értékek között,
 hosszak esetén bécsi ölben és méterben
megadott értékek között,
 területek esetén négyszögölben és
négyzetméterben megadott értékek között.
Legyen képes értelmezni a hossz-, terület- és
szögmértékegységen belüli értékek nagyságrendjét.
Legyen képes elvégezni a méretarány számításokat.
Ismerje a derékszögű részletmérést:
– a derékszögű talppontkeresést,
– a hosszméréseket mérőszalaggal,
– a mérési jegyzet készítését.
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4.3. Szintezés

4.4. A teodolit használata

4.5. Területszámítások,
területosztások
4.6. Mérőállomások használata

4.7. Műholdas helymeghatározó
eszközök használata

4.8. Vízszintes
koordinátaszámítások

4.9. Magasságszámítások

Ismerje a vonalszintezés és részletpont-szintezés
részműveleteit:
– leolvasást a szintezőlécen,
– a szintezés végrehajtását, legfontosabb szabályait,
– a szintezés munkarészeinek kezelését.
Ismerje a magasság meghatározását horizontsíkkal.
Ismerje, hogyan kell a teodolittal:
– pontra állni,
– az állótengelyt függőlegessé tenni,
– az irányzást elvégezni,
– a szögeket leolvasni,
– vízszintes iránysorozatot mérni,
– zenit szögeket mérni,
– a szögmérés munkarészeit kezelni.
Legyen képes elvégezni a teodolittal mért adatok
feldolgozását:
– az I. és II. geodéziai alapfeladat számítását,
– az iránysorozat tájékozásának számítását,
– a trigonometriai magasságmérés számítását,
– az objektumok magasságának mérését és
számítását.
Legyen képes értelmezni és elvégezni a
területszámítást koordinátákból.
Ismerje mérőállomással:
– a vízszintes és magassági szög mérését,
– a távmérés végrehajtását,
– az adatrögzítést és kiolvasást a műszerből.
Ismerje a GNSS eszközöket:
– a navigációs, a térinformatikai, a geodéziai
műholdas helymeghatározó eszközöket,
– az adatrögzítést és a kiolvasást.
Legyen képes értelmezni és elvégezni a vízszintes
alappont-meghatározások számítását:
– a külpontosan mért irányok és távolságok
központosításának számítását,
– a tisztán irányméréses alappont-meghatározások
az előmetszés és ívmetszés számítását,
– a vegyes alappont-meghatározások, a poláris
pont, szabad álláspont számítását.
Legyen képes értelmezni és elvégezni a
magasságszámításokat a trigonometriai
magasságmérés számítását.
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5. Digitális térképkezelés
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Térképkészítési technológiák Legyen képes bemutatni a földmérési alaptérképek
készítésének módszereit.
Ismerje a hagyományos térképek digitális átalakítását,
a digitalizálás különböző módszereit.
Legyen képes értelmezni és bemutatni a földmérési
topográfiai térképek tartalmát.
Ismerje a sík-, a név- és a domborzatrajzot,
jelkulcsokat, kereten kívüli megírásokat.
6. Fotogrammetria
TÉMAKÖRÖK
6.1. A fotogrammetria alapjai

6.2. Hagyományos és digitális
kép

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a fotogrammetria fogalmát, feladatát,
módszereit, termékeit.
Tudja bemutatni a fotogrammetria geometriai,
matematikai, optikai alapjait.
Ismerje a sík- és térbeli transzformációkat, a képi és
terepi pontok matematikai kapcsolatát.
Ismerje a lencsék képalkotási hibáit.
Ismerje a hagyományos fénykép és a digitális kép
jellemzőit.
Tudja bemutatni a digitális képrögzítés jellemzőit.
Tudja értelmezni a mérőkép alapfogalmait, jellemzőit,
készítésének sajátosságait, a mérőfénykép torzulásait.

7. Jogi és ingatlan-nyilvántartási ismeretek
TÉMAKÖRÖK
7.1. Államigazgatási
alapismeretek

7.2. Jogi alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a hatalom és szuverenitás fogalmait, az állam
sajátosságait, az alkotmányt, a választási rendszert, az
államszervezet felépítését.
Tudja bemutatni a földügyi szakigazgatási szervezet
felépítését, a földhivatalok általános feladatait.
Ismerje a jog fogalmát, a jogalkotást és a
jogforrásokat, a jogszabályok fogalmát.
Legyenek alapvető polgári jogi ismeretei:
– a tulajdonjogról,
– a tulajdonjog megszerzéséről, védelméről,
– a használati jogokról,
– a személyes adatok védelméről,
– a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
Ismerje az államigazgatási eljárás általános szabályait,
alanyait, tárgyát.
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Ismerje az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatát.
8. Térinformatika
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

8.1. Térinformatikai rendszer
alapjai
8.2. Adatmodellek, adatbáziskezelők

Ismerje a térinformatikai rendszerek alkotóelemeit.
Ismerje az adatbázis-kezelő rendszerek alapfogalmait,
a relációs és az objektum orientált adatmodell
felépítését.
Tudja értelmezni a modelleket általában. Ismerje a
térbeli modellezés folyamatát, a vektoros és raszteres
modellek jellemzőit, a hálózatok használatának
jelentőségét.
Ismerje az adatminőség alapfogalmait, az
adatminőséget befolyásoló tényezőket és a metaadatokat.
9. CAD ismeretek

TÉMAKÖRÖK
9.1. CAD alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a CAD programok főbb jellemzőit,
felépítésüket, a mértékegységek és koordinátarendszerek használatát.
Ismerje a geometriai alapelemek (pont, vonal,
vonallánc, poligon, ív), fóliák alkalmazásának
lehetőségeit.
10. Munkahelyi egészség és biztonság

TÉMAKÖRÖK
10.1. Munkavédelmi
alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét, a munkakörnyezet és a munkavégzés
hatását a munkát végző ember egészségére és testi
épségére.
Tudatosuljon a megelőzés fontossága és annak
lehetőségei.
Ismerje a veszélyforrásokat, a veszélyeket a
munkahelyeken, a kockázat fogalmát, annak
felmérését és kezelését, beleértve a terepi
munkakörülményeit is.
Ismerje a munkavédelem szabályrendszerét, a jogokat
és kötelezettségeket, munkavédelmi feladatokat a
munkahelyeken, baleseteket és foglalkozási
megbetegedéseket.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
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A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga
szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép,
vonalzó, műanyag
szögmérő

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Elméleti szöveges Geodéziai számítási
feladatok
feladatok
35 pont
65 pont

Egy tétel kifejtése

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga ellenőrizhető képet ad a vizsgázó tudásáról, szakmai számítási készségeiről, az
ismeretek, a képességek és az alkalmazás tekintetében egyaránt.
Általános szabályok
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A vizsgázó az elméleti szöveges és a geodéziai számítási feladatok megoldására rendelkezésére
álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is
meghatározhatja.
Ha az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, jegyzőkönyvekre van szükség,
azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás:

Elméleti szöveges feladatok

Számítást igénylő feladatok

Geodézia alapjai
Térképismeret
Topográfia
Digitális térképkezelés
Fotogrammetria
Jogi és ingatlannyilvántartási ismeretek
Térinformatika
Geodéziai alapszámítások,
geodézia gyakorlat

25 – 55%
10 – 20%
5 – 15%
5 – 15%
5 – 15%
5 – 15%
10 – 20%
100 %

Elméleti és szöveges feladatok
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés,
fogalommeghatározás, folyamatleírás, ábramagyarázat, hiányos mondatok, tesztfeladatok, igazhamis állításos feladatok.
Számítást igénylő feladatok
A számításos rész a geodéziai alapszámítások, geodézia gyakorlat témaköreiből tartalmaz
számítási feladatokat.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a geodéziai, topográfiai,
fotogrammetriai, jogi és ingatlan-nyilvántartási, CAD, illetve munkavédelmi ismeretek elméleti
alapjainak, valamint gyakorlati alkalmazásának szóbeli bemutatását igényli a vizsgázóktól.
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, gyakorlati alkalmazását értékelik.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételek kifejtésébe –
azok tartalmának megfelelően – a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat, valamint
érintenie kell a munkavédelmi és balesetmegelőzési vonatkozásokat is.
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A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át. A szóbeli
tételek címét és részleteit az előírt témakörök és a részletes vizsgakövetelmények alapján kell
meghatározni az alábbi arányok szerint:
Témakörök
Geodézia alapjai (60-70%):
– geodéziai alapok,
– a vízszintes mérés egyszerű eszközei, módszerei,
– a szintezőműszer és használata,
– vetületi és alappont-hálózati ismeretek,
– a vízszintes és magassági szögmérés műszere, végrehajtása,
– a mérőállomás,
– a műholdas helymeghatározás,
– vízszintes koordinátaszámítások,
– magasságszámítások.
Topográfia (5-10%):
– domborzattan,
– magassági ábrázolások.
Fotogrammetria (5-10%):
– a fotogrammetria alapjai,
– hagyományos és digitális kép,
– a mérőfénykép.
Jogi és ingatlan-nyilvántartási ismeretek (5-10%):
– államigazgatási alapismeretek,
– jogi alapismeretek,
– az ingatlan-nyilvántartás szervezete, feladatai.
CAD-ismeretek (5-10%):
– a CAD programok főbb jellemzői, felépítésüket,
– a geometriai alapelemek (pont, vonal, vonallánc, poligon, ív), fóliák alkalmazása.
Munkahelyi egészség és biztonság. (5-10%)
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése

Pontszám
10 pont
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Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása
Összefüggések értelmezése
Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód
Szaknyelv alkalmazása

10 pont
15 pont
5 pont
5 pont
5 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

50 pont
”

46. Az R. Melléklet ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet
megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az élelmiszeripar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXVI. Élelmiszeripar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus,
54 541 02 Élelmiszeripari technikus,
54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
1.1. A szakmai fogalmak helyes
történő alkalmazása. A fogalmak jelentésváltozatainak
használata
megkülönböztetése.
1.2. A szakmai fogalmakkal az
A téma tartalmának logikus felépítése, a szakmai
ismeretanyag bemutatása,
kifejezések helyes alkalmazásával.
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
A téma pontos, szabatos, lényegre törő kifejtése.
nyelven

TÉMÁK
2.1. Számítási feladatok
megoldása
2.2. Mértékegységek

2. Elemi számolási készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Egyszerű számítási feladatoknál a megoldási lépések
felsorolása.
A tanult képletek alapján történő számolással az
eredmény meghatározása.
Az SI mértékegységrendszer használata.
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3. Megbízhatóság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
3.1. Élelmiszeripari technológiák

A technológiai előírások betartása.

3.2. Laboratóriumi gyakorlatok

A munkavédelmi előírások betartása.

4. Önállóság, rendszerező képesség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
4.1. Elvonatkoztatás képessége
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése, alkalmazása.
4.2. Lényegkiemelés
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
Információk szétválogatása szakmai szempontok
alapján.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Élelmiszeripari műveletek és gépek
TÉMAKÖRÖK
1.1. Közegáramlás törvényei, gépei
berendezései
1.1.1. Közegáramlás törvényei, gépei
berendezései

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a közegek fogalmát, felosztását,
jellemzőit.
Legyen képes ismertetni az áramló közeg
jellemzőit, az áramlás jellegét, határréteget, az
átlagos áramlási sebességet, a Re számot, a
térfogatáramot, a tömegáramot.
Tudja bemutatni a folytonossági törvényt, a
Bernoulli egyenletet (ideális és valós áramlásra).
Legyen képes alkalmazni az összefüggéseket az
átlagos áramlási sebesség, a térfogatáram, a
tömegáram kiszámításánál, az áramlás jellegének
meghatározásánál, valamint a folytonossági tételt
a közegáramlás különböző eseteire.

1.2. Szétválasztó műveletek és gépek
1.2.1. Szétválasztó műveletek és gépek

Tudja meghatározni a heterogén diszperz
rendszer fogalmát, típusait.
Tudja meghatározni a szétválasztó művelet
fogalmát, alkalmazását az élelmiszeriparban.
Legyen képes ismertetni a gravitációs és
centrifugális ülepítés fogalmát, sebességét,
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befolyásoló tényezőit, alkalmazását az
élelmiszeriparban. Tudja bemutatni a gravitációs
és centrifugális ülepítés berendezéseit.
Tudjon a tanult összefüggések alapján
feladatokat megoldani az ülepítés sebességének
számításánál.
Legyen képes ismertetni a szűrés fogalmát,
sebességét, befolyásoló tényezőit, alkalmazásai,
berendezéseit.
Legyen képes ismertetni a préselés fogalmát,
befolyásoló tényezőit és berendezéseit. Legyen
képes ismertetni a passzírozás fogalmát,
alkalmazását és a passzírozókat.
1.3. Homogenizáló műveletek és gépek
1.3.1. Homogenizáló műveletek és
gépek

Tudja meghatározni a homogén anyag fogalmát,
előállításának módjait.
Legyen képes ismertetni a keverés célját,
fogalmát, törvényét, befolyásoló tényezőit,
alkalmazását és berendezéseit.
Legyen képes ismertetni az emulgeálás célját,
fogalmát, alkalmazását, befolyásoló tényezőit és
a berendezéseit. Tudja az aprítás műveletét és az
aprító berendezéseket.

1.4. Műveletek szemcsés anyagokkal
1.4.1. Szemcsés anyagok fogalma,
jellemzői

1.4.2. Szemcsés anyagokkal folytatott
műveletek

Tudja meghatározni a szemcsés anyag és halmaz
fogalmát, jellemzőit.
Ismerje a szemcsés anyagok osztályozását,
szétválasztását.
Legyen képes ismertetni a nyugvó halmaz
jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a szitálást és
osztályozást.
Tudja a fluidizálás, a pneumatikus szállítás és az
úsztatás műveletét.

1.5. Kalorikus műveletek és gépek
1.5.1. Kalorikus műveletek elméleti
háttere

1.5.2. Kalorikus műveletek és azok
berendezései, gépei

Tudja a hőtani alapfogalmakat, a hőterjedési
módokat, vezetést, áramlást, sugárzást, hőátadást
és hőátbocsátást, tudjon a megtanult
összefüggések alkalmazásával egyszerű hőtani
feladatokat megoldani.
Tudja a hőcseréléssel kapcsolatos egyszerű
feladatokat megoldani.
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Ismerje a hőcserélő típusokat.
Legyen képes bemutatni a sterilezést,
pasztőrözést és a berendezéseiket.
Ismerje a bepárlást, tudja bemutatni be a
bepárlókat, tudjon megoldani bepárlással
kapcsolatos feladatokat.
Legyen képes bemutatni az előfőzést, főzést és
berendezéseiket.
Ismerje a sütés műveletét és berendezéseit.
Legyen képes bemutatni a hűtést és fagyasztást.
1.6. Anyagátadási műveletek

1.6.1. Anyagátadási műveletek
törvényszerűségei

1.6.2. Anyagátadási műveletek az
élelmiszeriparban

Tudja a diffúzió törvényeit, molekuláris és
áramlásos diffúziót, állandósult és nem
állandósult anyagátadást.
Ismerje az ozmózist, ozmózisnyomást.
Ismerje a fázisok fogalmát és fázistörvényt, víz
fázisdiagramját.
Tudja a kristályosítás fogalmát és alkalmazását.
Legyen képes ismertetni a szárítást,
kondicionálást, tudjon egyszerű feladatokat
megoldani a tanult összefüggések alapján.
Ismerje a különböző szárítási módokat és
szárítókat.
Legyen képes bemutatni a diffúziós lényerést, a
fermentálást és a lepárlást.
2. Műszaki alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
2.1. Géprajzi alapismeretek
2.1.1. Géprajzi alapismeretek,
ábrázolási módszerek
2.2. Gépelemek
2.2.1.Gépelemek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a géprajzi alapismereteket az
egyszerűsített és jelképes ábrázolási módokat
alkalmazni rajzolvasási feladatoknál.
Legyen képes a gépelemeket felismerni a géprajzi
és műszaki dokumentációnál.
3. Laboratóriumi alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
3.1. Laboratóriumi alapfogalmak
3.1.1. Laboratóriumi alapok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a laboratóriumban használt anyagokat,
eszközöket.
Tudja alkalmazni az SI mértékegységeket, SI
mértékegységeken kívüli mértékegységeket,
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átváltásokat, alkalmazási területüket.

3.2. Tömeg-, térfogat-,
sűrűségmérés
3.2.1. Mérés elméleti alapjai, mérés Tudja a mérés menetét, a mérési hibákat a lemérés,
menete
bemérés, visszamérés fogalmát és végzését.
Legyen képes alkalmazni a térfogatmérés és
sűrűségmérés elvi alapjait.
Ismerje a térfogatmérést és a sűrűségmérést
befolyásoló tényezőket.
3.2.2. Mérőeszközök
Ismerje a különböző típusú mérlegeket (táramérleg,
analitikai mérleg stb.), tudja az érzékenység,
terhelhetőség fogalmát.
Ismerje a térfogatmérő és sűrűségmérő eszközöket.
3.3. Homogenizáló, szétválasztó
műveletek
3.3.1. Homogenizáló, szétválasztó Tudja az oldatok, oldószerek, oldhatóság fogalmát.
műveletek elvi alapjai
Tudja az oldatkészítés elméletét, legyen képes
számítási feladatok megoldására az oldatkészítéssel
kapcsolatban.
3.3.2. Homogenizáló, szétválasztó
műveletek menete
3.4. Érzékszervi, reológiai
vizsgálatok
3.4.1. Érzékszervi vizsgálatok
3.4.2. Reológiai vizsgálatok
3.5. Gravimetria
3.5.1. Gravimetriai vizsgálati
eljárások
3.6. Titrimetria
3.6.1.Titrimetria alapjai

Tudja az alábbi műveletek végzésének menetét:
extrakció, lecsapás, ülepítés, dekantálás, centrifugálás,
kristályosítás.
Ismerje az egyszerű desztillálás folyamatát.
Ismerje az érzékszervi bírálatot végzőkkel szemben
támasztott követelményeket (íz, szín, illat vizsgálata).
Tudja az érzékszervi bírálat menetét, körülményeit.
Tudja alkalmazni a reológia elméleti alapjait.
Ismerje a viszkozitás mérésének alapelvét, ismerje a
viszkozimétereket.
Legyen képes alkalmazni a szárazanyag-tartalom,
homoktartalom, hamutartalom, extrakttartalom
meghatározásának menetét.
Tudja a faktor fogalmát, faktorozás menetét.
Ismerje a sav és a lúg mérőoldatokat.
Tudja alkalmazni a lúgtartalom, savtartalom
meghatározásának menetét.

4. Élelmiszeripari anyagismeret
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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4.1. Növényi eredetű
nyersanyagok
4.1.1. Zöldségfélék jellemzői és
élelmiszeripari feldolgozásuk.

Tudja a zöldségfélék csoportosítását, jellemzőit,
táplálkozástani jelentőségüket és a feldolgozásukból
származó élelmiszereket. (Káposztafélék,
gyökérzöldségek, hagymafélék, levélzöldségek,
hüvelyesek, kabakosok, burgonyafélék, egyéb
zöldségek.)
4.1.2. Gyümölcsök jellemzői és
Tudja a gyümölcsfélék csoportosítását, jellemzőit,
élelmiszeripari feldolgozásuk
táplálkozástani jelentőségüket és a feldolgozásukból
származó élelmiszereket. (Almatermésűek, csonthéjas
magvúak, bogyós termésű gyümölcsök, héjas
termésűek, déli gyümölcsök.)
4.1.3. Gabonafélék jellemzői és
Tudja a gabonafélék, csoportosítását, jellemzőit,
feldolgozásukból származó
táplálkozástani jelentőségüket és a feldolgozásukból
élelmiszerek
származó élelmiszereket. (Búza, rozs, árpa, zab,
kukorica, köles.)
4.1.4. Ipari növények jellemzése az Tudja az ipari növények, csoportosítását, jellemzőit,
élelmiszeripari feldolgozás
táplálkozástani jelentőségüket és a feldolgozásukból
szempontjából
származó élelmiszereket. (Cukorrépa és más
cukorforrások, növényi zsírforrások, dohány.)
4.2. Állati eredetű nyersanyagok
4.2.1. Állati eredetű nyersanyagok
csoportosítása és jellemzése a
feldolgozás szempontjából

5.
TÉMAKÖRÖK
5.1. Malomipar
5.1.1. Technológia, műveleti
lépések, technológiai gépek,
berendezések
5.2. Sütőipar, cukrászipar
5.2.1. Sütőipari technológia,
műveleti lépések, gépek,
berendezések

Tudja az állati eredetű nyersanyagok csoportosítását,
jellemzőit, táplálkozástani jelentőségüket és a
feldolgozásukból származó élelmiszereket. (Sertés,
marha, juh, baromfifélék, nyúl, hal, vad, tojás és
termékei, tej és termékei.)
Élelmiszeripari technológiák
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a gabonatárolás, gabonaszárítás, a gabona
malmi tisztítása, előkészítése őrlésre és malmi őrlés
műveleteit és berendezéseit.
Tudja a sütőipari nyersanyagok előkészítését.
Ismerje a kenyérfélék, péksütemények, finompékáruk
előállításának technológiáját.
Ismerje a sütőipari termékek fagyasztását a kelesztés
késleltetését, a diétás és különleges táplálkozási igényű
termékek előállításának technológiáját.
Ismerje a sütőipari technológiában alkalmazott
alapberendezéseket.
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5.2.2. Cukrászipari technológia,
műveleti lépések, gépek,
berendezések
5.3. Tartósítóipar
5.3.1. Zöldség- és
főzelékkészítmények
5.3.2. Gyümölcskészítmények

5.3.3. Állati eredetű termékek

5.3.4. Száraztésztagyártás
5.4. Tejipar
5.4.1.Technológia, műveleti
lépések, technológiai gépek,
berendezések

5.5. Bor- és pezsgőgyártás
5.5.1.Technológia, műveleti
lépések, technológiai gépek,
berendezések

5.6. Cukorgyártás, édesipar
5.6.1. Cukorgyártási technológia,
műveleti lépések, technológiai
gépek, berendezések
5.6.2. Édesipari technológia,
műveleti lépések, technológiai
gépek, berendezések
5.7. Erjedésipar
5.7.1. Maláta és sörgyártás
5.7.2. Gyümölcspálinka, likőripar,
víztelenszesz gyártás

Tudja a cukrásztechnológiai alapműveleteket.
Ismerje a cukrászipari termékek előállításának
technológiáját és az előállítás berendezéseit.
Tudja a hőkezeléssel, hőelvonással tartósított,
zöldségkészítmények, zöldségpürék, krémek, levesek,
savanyúságok, saláták, ételízesítők technológiáját és
ismerje a feldolgozás gépeit.
Tudja a befőttek, gyorsfagyasztott gyümölcskészítmények, gyümölcsitalok, levek, szörpök,
lekvárféleségek, szárított gyümölcsök, különleges
gyümölcskészítmények technológiai folyamatát és
ismerje a berendezéseit.
Tudja a húskonzervek, húskrémek, pástétomok,
ételkészítmények, halfeldolgozás, reformételek, bébikonzervek, félkész- és konyhakész ételek technológiai
folyamatait, ismerje a berendezéseket.
Tudja a tésztakészítés, formázás és szárítás
technológiáját és ismerje a gépeit.
Tudja az alapanyagok elsődleges kezelését, a
friss fogyasztói tejtermékek, a natúr termékek, az
ízesített termékek, a vaj, túró, sajt, a savanyított
termékek, a tartós és tartósított termékek gyártásának
technológiáját és ismerje az előállításnál alkalmazott
berendezéseket.
Tudja a szőlőfeldolgozás, mustkezelés technológiáját,
a tisztító, stabilizáló eljárásokat, a borok javítását,
házasítását.
Ismerje a különböző borok előállításának
technológiáját.
Ismerje a palackozás műveletét és gépeit.
Tudja a pezsgő előállításának technológiai folyamatát.
Tudja a cukorgyártás technológiai lépéseit és ismerje a
berendezéseket.
Tudja az édesipari termékek csoportosítását, a
termékgyártás technológiai lépéseit és ismerje a
berendezéseket.
Tudja a sörgyártás technológiai műveleteit és ismerje a
berendezéseket.
Tudja a pálinkagyártás alapanyagainak előkészítését és
a pálinka-előállítás technológiáját, ismerje az előállítás
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5.7.3. Üdítőital-, szikvízgyártás
5.7.4. Élesztő- és ecetgyártás

5.7.5. Keményítő és keményítő
hidrolizátum gyártás
5.8. Húsipar és baromfiipar
5.8.1. Technológia, műveleti
lépések, technológiai gépek,
berendezések

berendezéseit.
Tudja a likőripari termékek előállítását és a
víztelenszesz gyártás technológiáját.
Tudja az üdítőital és szikvíz gyártás technológiai
lépéseit, ismerje az alkalmazott berendezéseket.
Tudja az élesztő előállítás technológiai folyamatát,
ismerje a gyártás során alkalmazott berendezéseket.
Tudja az ecetgyártás folyamatát és a palackozás
módját.
Tudja a keményítő és a keményítő hidrolizátum
előállításának technológiáját és ismerje az alkalmazott
berendezéseket.
Tudja az elsődleges feldolgozás (élőállat átvétel,
előkészítés vágásra, kábítás, szúrás, véreztetés,
testtisztítás, bontás, zsigerelés, hasítás, előhűtés,
darabolás, csontozás: húsrészek, osztályozás,
csomagolás) és másodlagos feldolgozás
(húskészítmények gyártása, hűtés, fagyasztás, sózás,
pácolás, hőkezelési eljárások, füstölés, étkezési
szalonna, sertészsír, tepertő előállítás) technológiáját
és ismerje gépeit.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga
szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép,
vonalzó

Szóbeli vizsga

NINCS
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A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc
Feladatlap
Teszt-jellegű
feladatok
35 pont

Rövid válaszokat
igénylő feladatok
35 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc

Számítási feladatok
30 pont

Egy „A” és „B”
feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania. A vizsgázó a
megoldásra rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között,
megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Amennyiben a feladatokhoz egyéb információra, segédanyagokra, pl. adatokra, diagramokra,
táblázatokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.
A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
- élelmiszeripari műveletek és gépek,
- laboratóriumi alapismeretek,
- műszaki alapismeretek.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Tesztjellegű feladatok: 10-12 feladatot tartalmaz, egy feladatnak több feladatrésze is lehet.
Rövid válaszokat igénylő feladatok: rövid válaszokat, kifejtést igénylő feladatokból áll, 2-4 feladat
lehetséges több feladatrésszel.
Számítási feladatok: 2-3 számítási feladatot tartalmaz az alábbi témakörökből:
- tömegáram, térfogatáram, átlagos áramlási sebesség,
- Reynolds-szám, folytonosság tétele,
- gravitációs ülepítés sebességének meghatározása,
- centrifugális ülepítés, jelzőszám, sebesség meghatározása,
- keverés,
- hővezetés,
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- hőátadás, hőátbocsátás, hőcserélés,
- hűtés, fagyasztás,
- szárítás,
- bepárlás.
A számon kért témakörök és arányaik:
- Élelmiszeripari műveletek és gépek: 50%:
- témakörök:
közegáramlás törvényei és gépei,
szétválasztó műveletek és gépek,
homogenizáló műveletek és gépek,
műveletek szemcsés anyagokkal,
kalorikus műveletek és gépek,
anyagátadási műveletek.
- Laboratóriumi alapismeretek témakör: 30%:
- témakörök:
laboratóriumi alapfogalmak,
tömeg-, térfogat-, sűrűségmérés,
homogenizáló, szétválasztó műveletek,
érzékszervi, reológiai vizsgálatok,
gravimetria,
titrimetria.
- Műszaki alapismeretek: 20%.
- témakörök:
géprajzi alapismeretek,
gépelemek.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- ismertetés,
- fogalommeghatározás,
- folyamatleírás, összehasonlítás,
- szövegkiegészítés,
- párosítás,
- feleletválasztás,
- igaz-hamis állítások megjelölése,
- technológiai berendezés felismerése, részeinek meghatározása,
- gép működésének leírása.
Ismertetés: ismeretek rendszerezett ismertetése 4-5 mondatban.
Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
Folyamatleírás: valamely méréshez kapcsolódó folyamat szakszerűen összefoglalása vagy a
folyamat megadott elemeinek megfelelő sorrendbe állítása.

1459

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Összehasonlítás: két-három fogalom vagy művelet, vagy mérés azonosságainak és különbségeinek,
vagy előnyeinek és hátrányainak ismertetése.
Szövegkiegészítés: a megadott vagy tanulmányok során megismert tartalmakkal
mondatkiegészítés. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmak párosítása, pl. fogalom és meghatározása vagy
képlete stb.
Feleletválasztás: több, legalább három megadott lehetőség közül a helyes válasz megjelölése.
Igaz-hamis állítások megjelölése: az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis állítás esetében kérésre
indokolni kell.
Technológiai berendezés felismerése, részeinek meghatározása: az ábra alapján a berendezés
nevét, a vele végezhető műveletet vagy a szerkezeti egységek meghatározása.
A gép működésének leírása: az ábrán látható vagy művelethez kapcsolható berendezés működést
leírása 4-5 mondatban.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben az élelmiszeripari
anyagismeret és az élelmiszeripari technológiák témakörök elméleti alapjainak a bemutatását
igényli a vizsgázóktól.
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll.
A szóbeli tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati
példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
Témakörök:
- „A” feladat: az élelmiszeripari anyagismeretre vonatkozik,
- „B” feladat: az élelmiszeripari technológiákra vonatkozik.
A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből történik:
- „A” feladat:
- élelmiszeripari anyagismeret:
növényi eredetű nyersanyagok:
- zöldségfélék,
- gyümölcsök,
- gabonafélék,
- ipari növények,
állati eredetű nyersanyagok:
- vágó állatok,
- baromfifélék,
- tojás,
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- tej.
- „B” feladat
- élelmiszeripari technológiák:
malomipari,
sütőipari,
tartósítóipari,
tejipari,
bor- és pezsgőgyártás,
cukorgyártás,
erjedésipar,
húsipar és baromfiipar.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a
feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
3 pont
5 pont
8 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
5 pont
5 pont
10 pont
alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete
és élelmiszeripari alkalmazása,
5 pont
10 pont
15 pont
magyarázása.
Összefüggések értelmezése.
2 pont
5 pont
7 pont
Megfelelően felépített, világos, szabatos
5 pont
5 pont
10 pont
előadásmód, szaknyelv alkalmazása.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
20 pont
30 pont
50 pont
”

47. Az R. Melléklet SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a
XXXVII. Sport ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 813 01
Fitness-wellness instruktor,
- 54 813 02
Sportedző (a sportág megjelölésével).
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A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. A szakmai fogalmak
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és formában
helyes használata
történő alkalmazása.
1.2. A szakmai fogalmakkal
Logikusan egymásra épülő tartalmak.
az ismeretanyag bemutatása, Megfelelően értelmezett szabályok.
értelmezése
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
1.3. Kommunikáció szakmai A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos
nyelven
és lényegre törő válaszadás.
2. Rendszerező és elemző képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
Információk szétválogatása szakmai és hasznossági
szempontok alapján.
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése.
Az információ általánosítása és más témakörben való
alkalmazása.

TÉMÁK
2.1. Lényegkiemelés

2.2. Elvonatkoztatás
képessége

3. Precizitás, részletekre ügyelés és kiemelés képessége
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Szabályok követése
Szabályok és törvényszerűségek megfelelő értelmezése.
Szabályosság és rendszer felismerése és alkalmazása.
3.2. Körültekintés,
Átgondolt döntés előkészítés és döntés alkalmazása.
elővigyázatosság
3.3. Ellenőrzőképesség

Céloknak megfelelő ellenőrzési és értékelési módszerek
alkalmazása.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Egészségügy és elsősegélynyújtás
TÉMAKÖRÖK
1.1. Anatómiai-élettani
ismeretek
1.1.1. Szervek, szervrendszerek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje az emberi szervezet felépítését,
működésének és szabályozásának alapjait.
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1.1.2. Szervrendszerek működése

Ismerje a mozgatórendszer, légzőrendszer és a
keringési rendszer alapvető működési folyamatait.

1.2. Egészségtan
Ismerje az életmód, a sport és az egészségi állapot
közötti összefüggéseket.
Ismerje a sportártalmak és a sportsérülések típusait.
Ismerje a prevenciós tevékenységek, a gerinc- és
ízületvédelem alapjait.
Ismerje az egészséges táplálkozás alapelveit.

1.2.1. Sport és az életmód
1.2.2. Sportártalmak,
sportsérülések megelőzése
1.2.3. Táplálkozás
1.3. Terhelésélettan
1.3.1. A terhelés hatása a
szervrendszerekre
1.3.2. Speciális terhelés-élettani
sajátosságok
1.3.3. Teljesítményfokozás
1.4. Elsősegélynyújtás
gyakorlat

Ismerje az edzés hatásait a mozgató-, légző-,
valamint a keringési rendszerre.
Ismerje a különböző életkorúak és képességűek
terhelésének élettani alapjait.
Ismerje a teljesítményfokozás alapelveit, főbb
módszereit és eszközeit.
Ismerje a sporttevékenység során előforduló
egészségkárosodásokat és sérüléseket.
Legyen képes ezek felismerésére, alap szintű
megelőzésére, ellátására.

1.4.1. Elsősegélynyújtás
módszerei
1.5. Funkcionális anatómia
1.5.1. A mozgás szervrendszere
1.5.2. A sportmozgások
anatómiai-élettani alapjai

Ismerje a mozgás szervrendszerét és működését.
Ismerje az edzésfajták hatását a mozgató
szervrendszerre.

2. Edzéselmélet és gimnasztika
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Edzéselméleti ismeretek
2.1.1. Az edzéselmélet
alapfogalmai

2.1.2. Motoros képességek
2.1.3. Edzésmódszertan

Ismerje az edzéselmélet alapfogalmait (edzés,
teljesítmény, terhelés, alkalmazkodás, fáradás,
mozgásszerkezet, mozgástípusok és fajták,
képességek és készségek, ciklusok, stratégia és
taktika).
Ismerje a kondicionális, koordinációs képességek
és az ízületi mozgékonyság fogalmát.
Ismerje a kondicionális, koordinációs képességek
és ízületi mozgékonyság fejlesztésének és
teljesítményértékelésének főbb módszereit.

1463

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Ismerje a mozgástanulás elveit és főbb fázisait.
Ismerje az edzéstervezés és -dokumentáció főbb
jellemzőit.
2.2. Edzésprogramok
Ismerje az edzésprogramokban a motoros
2.2.1. Motoros képességfejlesztés képességeket fejlesztő módszerek és eszközök
szerepét.
2.3. Gimnasztika elmélet
2.3.1. A gimnasztika
mozgásrendszere
2.3.2. Gyakorlatelemzés és
tervezés

Ismerje a gimnasztika mozgásrendszerét, funkcióit,
a különböző testhelyzeteket, mozdulatokat, a
szakkifejezéseket.
Ismerjen képességfejlesztő gyakorlatokat.
Ismerje a gimnasztikai gyakorlatok tervezésének
elveit.

2.4. Gimnasztika gyakorlat
2.4.1. Szabad gyakorlatok

2.4.2. Eszközös gyakorlatok

Ismerje a gimnasztikai gyakorlatok helyes
technikai kivitelezését és a végrehajtás
irányításának főbb módjait.
Legyen képes összeállítani és levezetni motoros
képességeket fejlesztő szabad gyakorlatokat.
Legyen képes összeállítani és levezetni
gimnasztikai gyakorlatokat különböző
sporteszközök használatával.
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A vizsga részei

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Tesztjellegű
feladatok

Szöveges feladatok

50 pont

30 pont
100 pont

Gimnasztikai
gyakorlattervezés
20 pont

„A” és „B” altétel
kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja, hogy objektív, ellenőrizhető és összehasonlítható képet adjon a
vizsgázók szakirányú tudásáról és képességeiről. A vizsga szakismeretekre, eljárásokra,
módszerekre, a vizsgázók kifejezőképességére, illetve a rendszerezés és alkalmazás alapvető
formáira irányul.
Az írásbeli vizsgán a vizsgázók egy központi feladatsort oldanak meg, amelynek három része
van:
1. tesztjellegű feladatok,
2. szöveges feladatok,
3. gimnasztikai gyakorlattervezés.
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Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra (pl. izomtérkép,
adatok) van szükség, azt a feladatsornak tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga az egészségügyi ismeretek, az elsősegélynyújtás, az edzéselmélet és
gimnasztika anyagának ismeretét és alkalmazási képességét vizsgáló feladatokat tartalmaz.
1. A feladatlap első része tesztjellegű feladatokat tartalmaz, amelyek összeállítása az egészségügyi
ismeretek, az elsősegélynyújtás, az edzéselmélet témaköreiből történik. A tesztjellegű feladatsor
elsősorban a szakmai ismeretet és fogalomrendszert értékeli és 15-25 feladatból áll.
Lehetséges feladattípusok:
- egyszerű feleletválasztás,
- többszörös feleletválasztás,
- igaz-hamis,
- beépített válaszok,
- párosítás,
- relációanalízis.
2. A feladatlap második része elsősorban az alkalmazási képességet és gyakorlati felhasználási
képességet értékeli kifejtő feladatok és gimnasztikai gyakorlattervezési feladatok segítségével. A
szöveges feladatok száma 3-6, amelyek során a vizsgázók néhány összefüggő mondatban vagy
hosszabb szövegben fejtik ki a válaszokat. A feladatok az egészségügyi ismeretek, az
elsősegélynyújtás, az edzéselmélet témaköreiből kerülnek összeállításra.
Lehetséges feladattípusok:
- alapfogalommeghatározása, magyarázata,
- folyamatleírás,
- szövegkiegészítés,
- összefüggések felismerése,
- problémamegoldó feladatok,
- esettanulmány értelmezése.
3. A gimnasztikai és a gyakorlattervezési rész 2-5 tervezései feladatból áll.
Lehetséges feladattípusok:
- gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása,
- megfelelő szaknyelv és rajzírás használata.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét pontos előadásban
várja el a vizsgázótól. Ebben a vizsgázó elemző-értékelő, önálló gondolkodási, problémamegoldási
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és rendszerező képességének szintje mutatkozik meg.
A szóbeli vizsga a részletes
követelményekben meghatározott mélységben az egészségügyi ismeretek, az elsősegélynyújtás, az
edzéselmélet és gimnasztika ismeretanyagának alkalmazási képességét és folyamatainak
ismertetését igényli a vizsgázóktól.
Általános szabályok
A középszintű szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy komplex tétel kifejtéséből áll, smely
során a vizsgázó elméleti ismereteire építve gyakorlati példákat mutat be. A szóbeli vizsgán a
fogalmak precíz bemutatása, a szakismeretek felhasználása, a gyakorlati alkalmazás és a bemutatómagyarázóképesség hangsúlyos.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Az szóbeli tételsor 17-25 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell. Minden szóbeli
tétel két gyakorlatközpontú altételből („A” és „B”) tevődik össze.
Az „A” altétel az egészségtan és elsősegélynyújtás elméleti ismeretekre vonatkozik, a „B” altétel
az edzéselmélet elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozik. A két altétel között tartalmi átfedés
nem lehet. Az „A” és a „B” altételt a vizsgázó egymástól függetlenül húzza ki.
A szóbeli vizsga témakörei:
- „A” altétel:
- anatómiai-élettani ismeretek (tételszám: 4-6),
- egészségtan (tételszám: 3-5),
- terhelésélettan (tételszám: 3-5),
- elsősegélynyújtás (tételszám: 3-4),
- funkcionális anatómia (tételszám: 4-6).
- „B” altétel:
- edzéselméleti ismeretek (tételszám: 6-8),
- edzésprogramok (tételszám: 3-5),
- gimnasztika elmélet (tételszám: 4-6),
- gimnasztika gyakorlat (tételszám: 4-6).
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, altételenként 25-25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak, tények, jelenségek és
folyamatok ismerete és definiálása
Ismeretek gyakorlati alkalmazása,
összefüggések értelmezése, magyarázása
Megfelelően felépített, világos, szabatos

Pontszám
„A” altétel

„B” altétel

Összesen

5 pont

5 pont

10 pont

10 pont

10 pont

20 pont

5 pont

5 pont

10 pont

5 pont

5 pont

10 pont
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előadásmód, szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

25 pont

25 pont

50 pont
”

48. Az R. Melléklet RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a
következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat alábbi szakképesítéseinek
közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (ágazati).
A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai szókincs, beszédkészség, kommunikáció
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes gondolatai, véleménye egyértelmű és
1.1. Kommunikációs
érthető átadására.
alapismeretek
Legyen képes mások értő meghallgatására.
Legyen képes gondolatai kerek mondatokban történő
megfogalmazására.
Legyen képes a szakmai fogalmak pontos használatára.
1.2. Rendőri intézkedések
Legyen képes kapcsolatteremtésre és a kapcsolat
fenntartására.
alapjai
1.3. Rendvédelmi szervek
Legyen képes a hivatalos szöveg értelmezésére és
alkotására.
alapismerete
2. Ismeretek helyes és megfelelő alkalmazása
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. Személy- és vagyonvédelmi Legyen képes az elsajátított ismereteket és a
megszerzett kompetenciákat használni és alkalmazni.
alapismeretek
Legyen képes a rábízott feladatok végrehajtására.
2.2. A kényszerítő- és
Legyen képes a feladatai eredményes megoldásához
támadáselhárító eszközök
javaslatokat megfogalmazni.
3. Szabálytudat és szabálykövető magatartás
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. A szolgálatellátás általános
Legyen képes feladatát a szabályoknak és előírásoknak
megfelelően végezni.
szabályai
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3.2. Jogi alapismeretek
3.3. Alaki mozgások gyakorlása

TÉMÁK
4.1. Pszichológiai
alapismeretek
4.2. Szociálpszichológiai
alapismeretek

Legyen képes a vonatkozó normákat objektív módon
alkalmazni.
Legyen képes az alapvető alaki mozgások
végrehajtására.

4. Együttműködési készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes mások helyzetének értelmezésére és
figyelembevételére.
Legyen képes a mások megértésére és meghallgatására,
a leggyakoribb nem verbális és metakommunikációs
jelek értelmezésére.
B) TÉMAKÖRÖK

1. Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Rendvédelmi szervek alapismerete
1.1.1. A rendvédelmi szervek helye,
Ismerje a rendvédelmi szervek helyét,
szerepe, normák
szerepét és a működésüket meghatározó
normákat.
1.1.2. Alapfogalmak
Legyen képes bemutatni a rendvédelem
szervezeteit.
1.1.3. A rendvédelmi szervek,
Legyen képes bemutatni a Magyarországon
tagozódás, működésük felügyelete
működő rendvédelmi szerveket, ezek
tagozódását, működésük felügyeletét.
1.1.4. Rendőrség
Legyen képes bemutatni a rendőrség
szervezeti felépítését, feladatait, működését.
1.1.5. Katasztrófavédelem
Legyen képes bemutatni a
katasztrófavédelem szervezeti felépítését,
feladatait, működését.
1.1.6. Büntetés-végrehajtás
Legyen képes bemutatni a büntetésvégrehajtás szervezete működési rendjét és
feladatait.
1.1.7. Együttműködés a rendvédelmi Ismerje a rendvédelmi szervek közötti
szervek között
együttműködés jellemzőit.
1.2. A rendvédelmi szervek intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási
jogalkalmazás rendszerében
1.2.1. A rendészeti tevékenységet
Ismerje és tudja jellemezni a rendészeti
végző állami, önkormányzati és civil tevékenységet végző állami, önkormányzati
szervezetek
és civil szervezetek munkáját.
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1.2.2. Rendvédelmi szervek
Ismerje a rendőri, a katasztrófavédelmi és a
intézkedéseinek és eljárásainak alapjai büntetés-végrehajtási intézkedések és
eljárások alapjait.
1.3. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek
1.3.1. Civil vagyonvédelmi szervek
Legyen képes bemutatni a civil
tevékenysége, működése
vagyonvédelmi szervek tevékenységének,
működésének jellemzőit.
1.3.2. Általános és speciális feladatok, Legyen képes ismertetni a személy- és
etikai szabályok
vagyonőr általános és speciális feladatait, a
tevékenység etikai szabályait.
1.4. Speciális munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályok
1.4.1. Munka-, baleset-, tűz-,
Legyen képes bemutatni a rendvédelmi
környezetvédelmi szabályok
szervekre vonatkozó munka-, baleset-, tűz-,
környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.
1.4.2. Munkavédelmi alapismeretek, Legyen képes bemutatni a rendőri, büntetéselsősegélynyújtás
végrehajtási, katasztrófavédelmi, személyés vagyonőri munkavédelmi
alapismereteket, elsősegélynyújtási
kötelezettségeket és a legalapvetőbb
elsősegélynyújtási fogásokat.
1.5. Általános szolgálati ismeretek
1.5.1. Érvényes adat-, titokvédelmi,
titoktartási és ügykezelési szabályok
1.5.2. Rendvédelmi szerv hivatásos
állományába kerülés feltételei

Ismerje a rendvédelmi szerveknél érvényes
adat-, titokvédelmi, titoktartási és
ügykezelési szabályokat.
Ismerje a rendvédelmi szerv hivatásos
tagjává válás feltételeit.

1.6. A szolgálatellátás általános szabályai
1.6.1. A rendvédelmi szervek
Ismerje a rendvédelmi szervek tagjainak
tagjainak jogai és kötelességei
jogait és kötelességeit.
1.6.2. A rendvédelmi szerven belüli
Ismerje a rendvédelmi szerven belüli
hierarchia
hierarchia érvényesülését. Legyen képes
bemutatni a parancs, az utasítás és a
szolgálati út fogalmát.
1.6.3. Alakiság
Ismerje az alapvető alaki, megjelenésiöltözködési szabályokat, magatartási
elvárásokat.
1.7. A rendőri intézkedések alapjai
1.7.1. Kommunikáció az intézkedés
Legyen képes megválasztani a megfelelő
alá vont személlyel
kommunikációt az intézkedés során.
1.7.2. Az alárendelt jelentési
Ismerje az alárendelt jelentési
kötelezettsége
kötelezettségét a különféle helyzetekben.
1.7.3. Helyes intézkedő állás
Legyen képes a helyes intézkedő állás
felvételére.
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1.8. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek
1.8.1. Égéselmélet, oltóanyag,
Tudja ismertetni az égéselméleti, oltóanyag,
tűzoltási és műszaki mentés
tűzoltási és műszaki mentési
alapismereteket.
1.8.2. Tűzmegelőzés, a tűzoltás
Ismerje a tűzmegelőzés helyét és szerepét.
alapvető feltételei
1.8.3. A tűzoltó anyagok jellemzői
Tudja ismertetni a tűzoltó anyagok
jellemzőit.
1.9. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek
1.9.1. A büntetés-végrehajtási nevelés Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtási
fogalma, célja, történeti fejlődése
nevelés fogalmát, célját.
1.9.2. A börtön sajátos környezete,
Legyen képes bemutatni a börtön sajátos
személyzete és ezek
környezetét, személyzetét és
munkakörülményei
munkakörülményeiket.
1.9.3. A büntetés-végrehajtás
intézményeinek típusai
1.10. Közlekedésrendészeti ismeretek
1.10.1. Közlekedési fogalmak,
jogszabályi alapok, jelzőtáblák
1.10.2. A járművezetés személyi
feltételei

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtás
intézményeinek típusait, nevelési
lehetőségeit.
Legyen képes bemutatni az alapvető
közlekedési fogalmakat, jogszabályi
alapokat, a jelzőtáblákra vonatkozó
tartalmakat.
Ismerje a járművezetés személyi feltételeit.

1.11. Polgári védelmi és iparbiztonsági, tűz- és katasztrófavédelmi hatósági
alapismeretek
1.11.1. A katasztrófák elleni
Ismerje a katasztrófák elleni védekezés
védekezés
lehetőségeit. Tudja jellemezni a hazai
katasztrófavédelem tevékenységét.
1.11.2. Katasztrófák csoportosítása és Tudja csoportosítani és jellemezni a
jellemezése
katasztrófákat.
1.11.3. A polgári védelem alapjai és
Ismerje a polgári védelem alapfeladatait.
feladatai
1.11.4. Iparbiztonság
Ismerje az iparbiztonság alapfeladatait.
1.12. Határrendészeti ismeretek
1.12.1. A határrendészeti szolgálati ág Tudja bemutatni a határrendészeti szolgálati
fejlődése, helye, szerepe
ág fejlődését, helyét, szerepét.
1.12.2. Az államhatárral kapcsolatos Ismerje az államhatárral kapcsolatos
alapfogalmak
alapfogalmakat és a határrendészeti
feladatokat meghatározó főbb jogi
szabályzókat.
1.12.3. Határforgalom-ellenőrzés és
Legyen képes bemutatni a határforgalomaz államhatár őrzése
ellenőrzés és az államhatár őrzés feladatait.
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1.12.4. Határellenőrzés, határrend
fenntartás, a mélységi ellenőrzés

Ismerje a határellenőrzéssel, a határrend
fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat.
1.12.5. Idegenrendészeti intézkedések Ismerje az idegenrendészeti intézkedések és
eljárások rendjét.
1.13. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek
1.13.1. A katasztrófavédelem
Ismerje a katasztrófavédelem eszközeit,
eszközei, berendezései, felszerelései
berendezéseit és alapfelszereléseit.
1.13.2. Tűzoltó szakfelszerelések
Ismerje a tűzoltó szakfelszereléseket.
1.13.3. Készülékekkel kapcsolatos
Ismerje a tűzoltó fecskendőkkel,
alapfogalmak
készülékekkel kapcsolatos alapfogalmakat,
azok jellemzőit.
1.13.4. Egyéb felszerelések
Ismerje a katasztrófavédelemnél használt
egyéb felszerelések jellemzőit.
2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások
TÉMAKÖRÖK
2.1. Jogi alapismeretek
2.1.1. A jog fogalma

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes bemutatni a jog fogalmát,
kialakulását.
2.1.2. Jogi és erkölcsi normák
Legyen képes ismertetni a jogi normák
helyét, szerepét, a jogszabályok
hierarchiáját, érvényességük és hatályuk
követelményeit.
2.1.3. Jogellenesség, társadalomra
Legyen képes bemutatni a jogellenesség és
veszélyesség
a társadalomra veszélyesség lényegét,
jellemzőit.
2.1.4. Hivatalos és közfeladatot ellátó Tudja jellemezni a hivatalos és
személyek munkája
közfeladatot ellátó személyek munkáját.
2.2. Állam-, alkotmány- és nemzetközi jogi alapismeretek
2.2.1. Alaptörvény bemutatása
Legyen képes bemutatni a magyar
Alaptörvény helyét, szerepét, rendeltetését,
az alkotmányossági elveket.
2.2.2. Az emberi, állampolgári jogok
Ismerje az emberi, állampolgári jogok
érvényesülése a rendvédelmi
rendvédelmi szerveknél történő
szerveknél
érvényesülését.
2.3. Polgári jog
2.3.1. Polgári jog fogalma
Legyen képes bemutatni a polgári jog
fogalmát, alapelveit.
2.3.2. Személyhez fűződő jogok
Ismerje a személyhez fűződő jogokat, a
jogképesség lényegét, a tulajdonjog
tartalmát.
2.3.3. A szerződés és a felelős őrzés
Ismerje a szerződés és a felelős őrzés
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2.3.4. Jogképesség, cselekvőképesség
2.4. Büntetőjog általános rész
2.4.1. Bűncselekmény fogalma, a
Büntető Törvénykönyvről szóló
törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerkezete, időbeli, területi és személyi
hatálya
2.4.2. Bűncselekmények felosztása

lényegének ismérveit, jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a jogképesség és
cselekvőképesség lényegét.

Legyen képes bemutatni a bűncselekmény
fogalmát, elkövetőit, valamint
megvalósulási szakaszait. A Btk.
szerkezetét, időbeli, területi és személyi
hatályát.
Legyen képes ismertetni a
bűncselekmények súlyuk szerint történő
felosztását, megvalósításuk lehetséges
következményeit. Legyen képes bemutatni
a büntethetőségi akadályokat.
2.4.3. Általános törvényi tényállás
Ismerje az általános törvényi tényállást.
2.5. Személy- és vagyonvédelmi alapismeretek
2.5.1. Szolgálati formák
Ismerje a személy- és vagyonőr által
ellátandó szolgálati formákat, a szolgálatra
való felkészülést, a szolgálat átvétel-átadás
menetrendjét, követelményeit, a szolgálat
ellátással szembeni általános előírásokat,
alapelveket.
2.5.2. Védelmi, őrzési, biztosítási
Ismerje a védelmi, őrzési, biztosítási
rendszer
rendszer lényegét, lehetőségeit.
2.6. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és
kiléptetésének szabályai
2.6.1. Személyek, gépjárművek be- és Ismerje a személyek, gépjárművek be- és
kiléptetése, a szállítmányok ellenőrzése kiléptetésére, a szállítmányok
ellenőrzésének szabályszerű végrehajtására
vonatkozó elvárásokat; rendellenesség
észlelése esetén a szakszerű fellépést, tudja
az eljárás rendjét, lépéseit.
2.7. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolgálat
ellátásának szabályai
2.7.1. Recepciós szolgálat
Ismerje a recepciós szolgálat jellemzőit,
követelményeit, a ruházat-,
csomagátvizsgálás jogszerű végrehajtására
vonatkozó szabályokat, taktikai fogásokat.
2.8. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése és a
járőrszolgálat ellátásának szabályai
2.8.1. Szállítmányok kísérése
Ismerje a különféle szállítmányok (pénz,
érték) gyalogosan, járművön történő
kísérésének követelményeit, szabályait, a
járőrszolgálati ellátás különféle formáit, a
rendellenesség esetén követendő
protokollt; a járőr útvonal- és időterv
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lényegét, tartalmát.
2.9. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti (kivonuló)
járőrszolgálat ellátásának szabályai és a speciális őrzés védelem
2.9.1. Járőrszolgálat ellátásának
Ismerje a kivonuló járőrszolgálat
követelményei
ellátásának követelményeit, szabályait, a
kapcsolattartás lehetőségeit, a jogellenes
cselekmény elkövetésén tetten ért
személlyel szembeni szakszerű fellépést,
továbbá a speciális őrzés, védelem
lényegét és megvalósítását.
2.10. Büntetőjog különös rész
2.10.1. Bűncselekmények lényegi
Ismerje a rendőrség hatáskörébe tartozó
jegyei
leggyakoribb bűncselekmények lényegi
jellemzőit.
2.10.2. Foglalkozás körében elkövetett Legyen képes bemutatni a foglalkozás
veszélyeztetés, bántalmazás hivatalos
körében elkövetett veszélyeztetést,
eljárásban
valamint bántalmazást hivatalos
eljárásban.
2.11. Szabálysértési alapismeretek
2.11.1. Szabálysértés fogalma
Ismerje a szabálysértés fogalmát,
bekövetkezésének lehetőségét, elkövetőit,
az ezekkel járó felelősséget.
2.11.2. A szabálysértési felelősséget
Legyen képes ismertetni a szabálysértési
kizáró és megszüntető okok
felelősséget kizáró és megszüntető okokat.
Tudja a szabálysértési eljárás szakaszait,
általános szabályait és a jogorvoslati
lehetőségeket.
2.12. Szabálysértési ismeretek: a helyszíni bírságra és egyes szabálysértésekre
vonatkozó ismeretek
2.12.1. Helyszíni bírságolás
Legyen képes ismertetni a helyszíni
bírságolás, helyszíni bírságra vonatkozó
általános szabályokat és alkalmazási
feltételeiket. Tudja ismertetni a helyszíni
bírság összegét.
2.12.2. Szabálysértés
Ismerje a leggyakrabban előforduló
szabálysértéseket és büntetésüket. Ismerje
a leggyakoribb közlekedési
szabálysértéseket és
jogkövetkezményeiket.
2.13. Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek
2.13.1. Büntetőeljárás jog jellemzői
Legyen képes bemutatni a büntetőeljárás
jog rendeltetését, az alapvető
rendelkezéseiben megfogalmazott
alapelveket.
2.13.2. Büntetőeljárás jogi
Legyen képes bemutatni az eljárásban
alapismeretek
résztvevő személyeket, a bizonyítás
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2.14. Közigazgatási alapismeretek
2.14.1. A magyarországi közszolgálat
rendszere
2.14.2. A közigazgatás helye, szerepe,
eljárási szabályai
2.14.3. A közigazgatás személyzeti
összetétele
2.15. A közigazgatási hatósági eljárás
2.15.1. A közigazgatási eljárás menete,
célja, az érintettek köre
2.15.2. A hatósági jogalkalmazás
lényege, a fellebbezés lehetősége

eszközeit.
Legyen képes bemutatni a hazai
közszolgálat rendszerét.
Ismerje a közigazgatás helyét, szerepét,
eljárási szabályait, ügymenetét.
Ismerje a közigazgatás személyzeti
összetételét.
Ismerje a közigazgatási eljárás célját,
menetét, az érintettek körét, az eljáró
hatóságokat.
Ismerje az elsőfokú eljárás lényegét.
Ismerje a hatósági jogalkalmazás lényegét,
a fellebbezés szabályait.

3. A rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök
TÉMAKÖRÖK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. A kényszerítő és támadáselhárító eszközök
3.1.1. A kényszerítő és a
Ismerje a kényszerítő- és a támadáselhárító
támadáselhárító eszközök jellemzése
eszközök jellemzőit, szakszerű és jogszerű
alkalmazásuk kritériumait.
3.1.2. Rendőrség által alkalmazható
Ismerje a rendőrség által alkalmazható
kényszerítő eszközök
kényszerítő eszközöket.
3.1.3. Támadáselhárító eszközök
Ismerje a személy- és vagyonőr által
alkalmazható támadáselhárító eszközöket.
3.1.4. Büntetés-végrehajtásnál
Ismerje a büntetés-végrehajtásnál
alkalmazható kényszerítő eszközök
alkalmazható kényszerítő eszközöket.
3.1.5. Az alkalmazás követelményei
Ismerje a kényszerítő- és a támadáselhárító
eszközök alkalmazásával szembeni
alapkövetelményeket.
3.1.6. Jogtalan támadás, a jogos
Tudja meghatározni a jogtalan támadás, a
védelem és a végszükség jellemzői
jogos védelem és a végszükség jellemzőit.
3.2. Informatikai, számítástechnikai eszközök
3.2.1. Informatikai, számítástechnikai Ismerje a rendvédelmi szerveknél használt
eszközök a rendvédelmi szerveknél
informatikai, számítástechnikai
eszközöket.
3.2.2. Titokvédelem
Legyen tisztában a titokvédelemre
vonatkozó szabályokkal (rendőrségi
nyilvántartások).
3.2.3. Büntetés-végrehajtási
Legyen tisztában a büntetés-végrehajtási
nyilvántartás
nyilvántartással.
3.2.4. Rendvédelmi számítástechnikai Ismerje a rendvédelmi munka során
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ismeretek

használt dokumentumfajtákat. Tudjon
jelentést, szolgálati jegyet és kérelmet írni.

3.3. Híradástechnikai ismeretek
3.3.1. A rendvédelmi szerveknél
Ismerje a rendvédelmi szerveknél
rendszerben lévő híradástechnikai
rendszerben lévő híradástechnikai
eszközök
eszközöket.
3.4. A közigazgatás informatikai támogatása
3.4.1. Számítógépes ügyvitel
Ismerje a közigazgatás jellemző ügyviteli
feladatait.
3.4.2. Elektronikus ügyintézés általános Legyen tisztában az elektronikus
szabályai
ügyintézés általános szabályaival, az
elektronikus közigazgatás működtetésének
rendszerével.
3.5. Fizikai erőnlét fejlesztése
3.5.1. Az egészséges életmód elvei

3.6. Önvédelmi alapismeretek
3.6.1. Önvédelem-közelharc jellemzői

3.7. Alaki mozgások gyakorlása
3.7.1. Alakiság, alakzatok,
vezényszavak
3.7.2. Tiszteletadás

Legyen képes bemutatni az egészséges
életmód elveit, a rendszeres testedzés
emberi szervezetre gyakorolt hatásait, a
rendszeres és egészséges táplálkozás
szerepét a fizikai teljesítőképesség
fokozásában.
Legyen képes bemutatni az emberi test
sérülékeny, érzékeny pontjait, az
önvédelem-közelharc lényegét,
lehetőségeit, a pszichológiai, anatómiai
jellemzőit.

Ismerje az alakiság lényegét, az
alakzatokat és lehetséges vezényszavakat.
Legyen képes bemutatni a fordulatokat
állóhelyben és mozgás közben.
Legyen képes bemutatni a tiszteletadás
egyes formáit.
3.8. Lövészeti alapismeretek – a kiskaliberű tűzfegyverek
3.8.1. Lőfegyver fogalma
Ismerje a lőfegyverek fogalmát,
csoportosítását, a légfegyver működési
mechanizmusát.
3.8.2. Lőfegyver fő részei
Legyen képes bemutatni az egylövetű, az
ismétlő rendszerű kispuska és a
félautomata rendszerű kiskaliberű
tűzfegyverek fő részeit, jellemző műszaki
adatait és működését.
3.8.3. A lőfegyverek használatával
Ismerje a lőfegyverek használatával
kapcsolatos biztonsági rendszabályok
kapcsolatos biztonsági rendszabályokat és
a pontos célzás, lövéskiváltás lehetőségét.
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3.9. Szociológiai alapismeretek
3.9.1. A szociológia fogalma
3.9.2. A társadalom és az egyén
viszonya
3.10. Pszichológiai alapismeretek
3.10.1. A pszichológia fogalma
3.10.2. A pszichológia és a
rendvédelem kapcsolata
3.11. A személyiségfejlődés alapjai
3.11.1. A személyiség fogalma

3.11.2. Személyiségtípusok
3.11.3. Az agresszív magatartás
jellemzői
3.11.4. Az asszertív magatartás
jellemzői
3.12. Kommunikációs alapismeretek

Ismerje a szociológia fogalmát és tárgyát.
Ismerje a társadalom és az egyén
viszonyának jellemzőit.
Ismerje a pszichológia fogalmát,
alapfeladatait.
Tudja a pszichológia helyét és szerepét a
rendvédelmi munkakörök ellátásában.
Legyen képes bemutatni a személyiség
fogalmát, az alapvető
személyiségtípusokat, az agresszív és
asszertív magatartás jellemzőit.
Ismerje az alapvető személyiségtípusokat.
Legyen képes bemutatni az agresszív és
asszertív magatartás jellemzőit.
Legyen képes ismertetni az agresszív
magatartás elleni fellépés lehetőségeit.
Legyen képes ismertetni az asszertív
magatartás választechnikáit.

Legyen képes ismertetni a rendvédelmi
feladatot ellátók kommunikációjának
3.12.1. Rendvédelmi dolgozók
jellemzőit.
kommunikációja
Tudja a metakommunikáció helyét és
szerepét a mindennapi feladatellátásban.
3.13. Szociálpszichológiai alapismeretek
Legyen képes bemutatni a
3.13.1. A szociálpszichológia
szociálpszichológia alapfogalmait és
alapfogalmai
jellemzőit.
Legyen képes az antiszociális magatartás
3.13.2. Az antiszociális magatartás
felismerésére, az ellenük való fellépés
felismerése
lehetőségeinek bemutatására.
4. A rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb ismeretek
TÉMAKÖRÖK
4.1. Kriminalisztika, kriminológia
4.1.1. Kriminológia, kriminalisztika
jellemzői
4.1.2. Bűnözés jellemzői

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a kriminológia és kriminalisztika
fogalmát.
Legyen képes bemutatni a magyarországi
bűnözés jellemzőit.
4.2. A magyarországi rendvédelmi és civil vagyonvédelmi szervek története
4.2.1. Rendvédelem-történet
Legyen képes bemutatni a magyarországi
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4.2.2. Civil vagyonvédelem történetét

rendvédelem-történet főbb szakaszait és
azok jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a magyarországi
civil vagyonvédelem történetét.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

NINCS

Jogszabály-kivonat,
szemléltetőtablók,
szemléltető ábrák,
szemléltető képek a
tételsorba építve

Nyilvánosságra hozandó anyag
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

Témakörök

Mikor?

NINCS

Jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc
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Feladatlap
Teszt-jellegű
feladatok

Szöveges, elemző
feladatok

80 pont

20 pont
100 pont

Egy tétel „A” és „B” feladatának
kifejtése
50 pont

Mivel a rendvédelmi szervek feladatellátására a komplexitás jellemző, ezért mind az írásbeli,
mind a szóbeli vizsga esetében a témakörök és elemek kijelölésekor nem lehet kizárni a mindkét
vizsgarészben való megjelenés lehetőségét.
Írásbeli vizsga
A feladatlapon belül a feladatok megoldásának sorrendjét vizsgázó maga döntheti el, illetve a
megoldáshoz rendelkezésre álló időt maga oszthatja be. A vizsgázó a feladatlap kitöltésével az
ágazati szakmai tartalmak elméleti hátteréről, a vonatkozó szabályok, előírások, normák
megértéséről, valamint a közöttük fennálló összefüggések átlátásáról ad számot. A feladatok úgy
kerülnek megfogalmazásra, hogy azok a rendvédelmi munka több területét átfogva kérjék
számon a témakörök ismeretanyagát.
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökből való számadás:
1. intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai témakörei és elemei,
2. jogszabályi és egyéb szabályzó előírások témakörei és elemei,
3. a rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök témakörei
és elemei,
4. a rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb ismeretek.
A tesztjellegű, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok a témakörök 80%-át, míg a szöveges
elemzést igénylő feladatok a feladatlap 20%-át teszik ki a teljes írásbeli feladatlap tartalmában és
pontértékében.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon találhatók, de tekintettel a feladatok jellegének, tartalmának
eltérésére, egymástól címükben tagoltak és elkülönítettek.
A vizsgázó a feladatlap első részében egyszerű, rövid kérdésekre, a feladatlap második részében
szöveges, elemzést igénylő kérdésekre válaszol. A második rész feladatainak megoldásához a
szükséges információkat pl. adatokat, szemelvényeket, forrásokat a feladatnak mindig
tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatlap első, egyszerű, rövid választ igénylő része leginkább hagyományos teszt
formájú, míg a másik elemzendő, értékelő feladatokat tartalmaz, mely a többféle szakterületről
származó ismeret értelmezését várja el a vizsgázótól.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatokban döntően a fogalommeghatározás, a
folyamatleírás, szövegkiegészítés, párosítás, feleletválasztás, igaz-hamis állítások megjelölése,
jelek, jelzések értelmezése, ábrázolása, illetve rövid szövegek adott szempont szerinti elemzése,
alkotása szerepel. A második részben két-három feladat kapcsán az adott téma megadott
szempontok szerinti értelmezése a feladat.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes feladatokra adható pontszámokat mind a feladatlap, mind a javítási-értékelési
útmutató tartalmazza. A javítási-értékelési útmutató külön értékelési szempontsort alkalmaz a
tesztjellegű, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, illetve a szöveges, elemző feladatok
esetében. A javítási-értékelési útmutatóban meghatározott pontszám tovább már nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
Az „A” feladat a rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez tartozó elméleti ismeretek
számonkérését szolgálja, a „B” feladat a szóban ismertethető gyakorlati tudás bemutatását méri.
A szóbeli tételek kifejtésébe, azok témamegjelölésének megfelelően, a vizsgázónak gyakorlati
példákat is be kell építenie.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, amelyből a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A rendvédelmi, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység jellegzetessége miatt nem lehet
kizárni azt, hogy a szóbeli tételekben jelen legyenek olyan témaelemek is, amelyek az írásbeli
vizsga megjelölt témakörei között megjelentek, illetve azt, hogy a témaelemek mind az „A”,
mind a „B” feladat között szerepeljen. Ebben az esetben az összetartozások, kapcsolódások
indokolják a bekerülést.
Valamennyi segédanyagot a szóbeli tételsorba kell beépíteni.
Egy adott szóbeli tételben az „A” és a „B” feladat témája között tartalmi átfedés nem lehet.
A számonkérés a tétel „A” és „B” feladatának keretében döntően az alábbi témakörökből
történik:
- „A” feladat:
- intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai,
- jogszabályi és egyéb szabályzó előírások,
- a rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb ismeretek.
- „B” feladat:
- jogszabályi és egyéb szabályzó előírások,
- a rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a feladat megértése, a tétel részét képező fogalmak szabatos definiálása, a
megszerzett ismeretek pontos felidézése, a szaknyelv helyes használata, a világos, határozott
előadásmód kerül értékelésre.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi és formai
összetevőit és az ezekre adható összesen 50 pont felosztásával kialakított részpontszámokat,
amely alapján kialakul a felelet összpontszáma. Az „A” és a „B” feladat értékelési aránya
százalékban 70%-30%, amely a tételen belüli értékelés arányait is meghatározza.
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A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

„A” feladat

„B” feladat

Összesen

14 pont

5 pont

19 pont

7 pont

3 pont

10 pont

5 pont

2 pont

7 pont

5 pont

3 pont

8 pont

Világos, határozott előadásmód.

4 pont

2 pont

6 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

35 pont

15 pont

50 pont

A feladat megértése, a téma tartalmi kifejtése.
A felelet logikus felépítése, értelmezése,
témához illő példák szerepeltetése.
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
alkalmazása.
A szaknyelv helyes használata és alkalmazása.

”

49. Az R. Melléklet EGYHÁZZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A egyházzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
- Kántor-énekvezető,
- Kántor-kórusvezető,
- Kántor orgonista.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat
TÉMÁK
1.1. Zenei szakkifejezések

1.2. Előadási jelek, utasítások

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Alapvető szaknyelvi fordulatok, műszavak ismerete,
használata.
Ismerje és helyesen használja az egyházzene alapvető
szakkifejezéseit szójegyzék alapján.
A kottában található alapvető szöveges és kottagrafikai
jelzések ismerete, használata.
Alapvető ismeretek a korai egyházzenei korok
kottaírásáról (neuma- és kvadrátírás, menzurális
notáció, tabulatúra).
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1.3. Fogalmazás, előadás

A szaknyelv ismeretéről tanúskodó fogalmazás szóban
és írásban.

2. Beszédkészség (előadói készség)
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
2.1. Elemzés készítése szóban
Megadott téma szakszerű bemutatása (zenetörténeti
vagy egyházzenei korszak, zeneszerzői életmű,
műelemzés, műfajtörténet).
2.2. Esszéírás
Adott téma szakszerű kifejtése (zenetörténeti vagy
egyházzenei korszak, zeneszerzői életmű, műelemzés,
műfajtörténet)
TÉMÁK
3.1. Zenei memória

3.2. Zenetörténet
3.3. Fogalmak

3. Emlékezőképesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ritmusképletek, dallamok hallás utáni megjegyzése és
írásban, illetve énekelve történő visszaadása.
Hallott, kiemelkedő jelentőségű mű jellegzetes
témájának többszöri meghallgatása után, emlékezetből
történő lejegyzése.
Az adott témában elsajátított alapvető zenetörténeti
vagy egyházzenei ismeretek bemutatása.
Zenei szakkifejezések, fogalmak alkalmazása, különös
tekintettel az egyházzene szakterületére.

B) TÉMAKÖRÖK
SZAKKIFEJEZÉSEK
Az alábbi szakkifejezések és fogalmak a részletes vizsgakövetelmények anyagát képezik.
a cappella
accelerando
ad libitum
adagio
agitato
Agnus dei
agogika
akkord
alaphang

Alberti basszus
alla breve
allargando
allegretto
allegro
alleluja
allemande
alt
alteráció

álzárlat
ambitus
andante
animato
antifóna
antifonálé
appassionato
ária
arioso
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arpeggio
attacca
autentikus zárlat
Ave Maria
bagatell
ballada
bariton
basso continuo
basszus
bel canto
bolgár ritmus
bővített
hármashangzat
bourrée
calando
cantabile
cantilena
cantus firmus
cappella
capriccio
cezúra
chaconne
clavier
coda
comodo
communio
concerto grosso
con fuoco
courante
contrapunctus
Credo
crescendo
da capo
dal
dal segno
dalciklus
dalforma
daljáték
dallam
decrescendo
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Dies irae
diminuendo
dinamika
disszonancia
divertimento
divisi
dodekafónia
dolce
domináns
dór
doxológia
duett
duó
dúr
echo
egészhangú skála
egynemű kar
elégia
ellenpont
előjegyzés
előke
enharmónia
eol
espressivo
etűd
fantázia
felhang
feloldójel
felütés
félzárlat
férfikar
fermáta
figuráció
finálé
forte
fortepiano
frazeálás
fríg
fúga
gamba

gavotte
generálbasszus
generálpauza
genfi zsoltár
gigue
giusto
glissando
Gloria
graduale
grave
grazioso
gregorián ének
gyermekkar
hangköz
hangnem
hangsor
hármashangzat
háromtagú forma
hemiola
hexachord
himnusz
históriás ének
homofon
imitáció
impresszionizmus
impromptu
improvizáció
instrumentális
intermezzo
interpretáció
intonáció
introitus
invenció
ion
kadencia
(műzene)
kánon
kancio
kantáta
keringő
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késleltetés
kéttagú forma
kidolgozás
klavichord
kóda
koloratúra
kompletórium
konszonancia
korál
kromatika
kvartett
kvintett
kvintkör
kvintola
kyrie eleison
lamentáció
lamento
largo
laudes
legato
leggiero
lekció
lento
Liber Usualis
librettó
líd
Lied
litánia
liturgia
lokriszi
madrigál
maestoso
maggiore
Magnificat
matutinum
marcato
marcia
mazurka
melizma
mellékdomináns
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menüett
menzúra
metronóm
metrum
mezzoforte
mezzopiano
minore
mise
Missale
mixolíd
mixtúra
moderato
modális hangsor
moduláció
molto
morendo
mosso
motetta
népének
neuma
nőikar
nyitány
obligát
offertórium
officium
oktett
opera
opus
oratio
oratórium
ordinárium-tételek
organum
orgonapont
ossia
ostinato
összkiadás
parafrázis
parlando
partita
partitúra

passacaglia
passió
Pater noster
pavane
pentachord
pentatónia
periódus
pesante
piano
pikárdiai terc
pizzicato
plagális zárlat
polifónia
preludium
presto
programzene
proprium-tételek
prozódia
psalmus
rapszódia
recitativo
refrén
regiszter
repríz
requiem
responzórium
risoluto
ritenuto
rondó
rubato
Salve Regina
Sanctus
sarabande
scherzo
secco
sequentia
sostenuto
sotto voce
semplice
simile
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staccato
szekvencia
szeptimakkord
szextett
szimfónia
szimfonikus
költemény
szinkópa
szolmizáció
szonáta
szonátaforma
szonátarondó
szoprán
szubdomináns
szűkített
hármashangzat
szvit
tacet
Te Deum
tempo
tenor
tenuto
tercett
tetrachord
toccata
tonika
tonalitás
tonusok
tractus
tranquillo
transzponálás
tremolo
trió
tritonus
tutti
unisono
váltódomináns
variáció
versus
vesperás
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vibrato
vivace
vonalrendszer
vonósnégyes
zárlat
zongorakivonat
zsolozsma
zsoltározás
zsoltártónus
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1. Zenei szakkifejezések, előadási jelek, utasítások
TÉMAKÖRÖK
1.1. Műszavak
1.2. Kottagrafikai jelek

1.3. Szakkifejezések

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az általános zenei és az alapvető
egyházzenei műszavak jelentését, alkalmazását.
Ismerje fel a kottában általánosan használt grafikai
jeleket, legyen tisztában az utasítások értelmével.
Ismerje a korai egyházzenei korok alapvető
kottaírásait, jeleit.
Értse a klasszikus és az egyházzenei
szakzsargonhoz tartozó egyedi jelrendszert,
kifejezéseket és jelölésmódokat.
Zeneszerzők jegyzéke

-

A középkor egyszólamú egyházi zenéje (gregorián története, műfajai)
A középkor többszólamú zenéje (ars antiqua, ars nova, trecento)
A késő-reneszánsz zenéje: Palestrina, Lassus, Gesualdo
Az itáliai barokk zene: Monteverdi, Corelli, Vivaldi
A francia barokk: Lully
A német barokk: Bach
Az angol barokk: Purcell, Händel
A rokokó és az átmeneti korszak: Gluck
A bécsi klasszika: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert
Romantika: Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, Csajkovszkij, Chopin
Romantikus német opera: Wagner
Romantikus olasz opera: Rossini, Verdi
Nemzeti stílusok: Erkel, Muszorgszkij
Századforduló: Richard Strauss, Mahler
Francia századelő: Debussy, Ravel
Modernizmus: Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky, Bartók, Kodály
Új irányok: Messiaen, Stockhausen, Ligeti, Kurtág
2. Zenetörténeti és egyházzene-irodalmi ismeretek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1486

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2.1. Zenetörténeti korszakok

2.2. Jellemző műfajok
2.3. Zeneszerzők élete, munkássága

2.4. Egyházzene-történet
2.5. Egyházzenei műfajok

Ismerje a zenetörténet (középkor, reneszánsz,
barokk, bécsi klasszika, romantika, 20. század) fő
jellemzőit, stílusjegyeit, műfajait.
Ismerje az uralkodó műfajok jellegzetességeit,
fontosabb zeneszerzőit, formai sajátosságait.
A zeneszerzők jegyzéke alapján legyen képes
bemutatni a zenetörténet meghatározó szerzőinek
életét és munkásságát.
Legyen képes bemutatni az egyháztörténet és a
liturgia egyházzenével való állandó kölcsönhatását.
Ismerje az egyházzenei korszakok alapvető
műfajait, tudja példákkal illusztrálni az egyes
műfajok különféle korokban bekövetkező
változásait.

3. Fogalmazás, előadás
TÉMAKÖRÖK
3.1. Műelemzés

3.2. Formatan
3.3. Önálló szöveg alkotása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az adott mű szakszerű bemutatására,
előre megadott zenetörténeti, stilisztikai szempontok
alapján.
Egyházzenét érintő téma esetén tudja érinteni a sajátos
történeti, liturgiai, stiláris szempontokat is.
Legyen képes a mű korszakának és műfajának
megfelelő formatani elemzésre.
Legyen képes ismereteit és gondolatait valamint
elemzésének eredményeit összefüggő, világosan
megfogalmazott esszé illetve előadás formájában
bemutatni.
Zenefelismerés jegyzéke
A szerző és műcím megnevezésével

gregorián: Karácsonyi nagymise proprium-tételei
Machaut: Mise
Dufay: Christe redemptor omnium himnusz
Palestrina: Missa Papae Marcelli
C. Monteverdi: Orfeo - Prológus
H. Purcell: Dido és Aeneas – Dido búcsúja
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A. Corelli: Karácsonyi concerto - Pastorale
J. S. Bach: János-passió – nyitótétel
J. S. Bach: 2. brandenburgi verseny
J. S. Bach: h-moll szvit
J. S. Bach: Musikalisches Opfer – a téma valamelyik tételben
A. Vivaldi: A négy évszak
G. F. Händel: Messiás – Halleluja-kórus
Ch. W. Gluck: Orfeusz és Euridiké – Fúriák tánca, Boldog lelkek tánca
J. Haydn: 45. (Búcsú) szimfónia, 1. és 4. tétel
W. A. Mozart: Don Giovanni – nyitány
W. A. Mozart: A varázsfuvola – nyitány, Éj Királynője egyik áriája
W. A. Mozart: g-moll szimfónia, K. 550
W. A. Mozart: Requiem – Introitus, Kyrie
L. van Beethoven: 5. szimfónia
L. van Beethoven: 9. szimfónia – 4. tétel
L. van Beethoven: Holdfény-szonáta, op. 27/1.
L. van Beethoven: Hegedűverseny – 1. tétel
L. van Beethoven: Egmont – nyitány
F. Schubert: Erlkönig
F. Schubert: Der Tod und das Mädchen
F. Schubert: Pisztráng-ötös – 4. tétel
F. Schubert: Befejezetlen-szimfónia
F. Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia – idée fixe valamelyik tételben
F. Chopin: g-moll ballada
Liszt F.: Haláltánc
Liszt F.: Les Préludes
R. Wagner: Tannhäuser – nyitány
G. Verdi: Aida – nyitány
M. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
R. Strauss: Salome – Hétfátyoltánc
C. Debussy: Egy faun délutánja
Bartók B.: Táncszvit
Bartók B.: Concerto
Kodály Z.: Psalmus Hungaricus
Kodály Z.: Galántai táncok
I. Stravinsky: Le Sacre du Printemps – 1. rész
I. Stravinsky: Zsoltárszimfónia
A. Schönberg: Pierrot lunaire
A stílus, műfaj behatárolásával
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Gesualdo:
Purcell:
Monteverdi:
Corelli:
Rameau:
Bach:

Vivaldi:
Händel:
Gluck:
Haydn:

Mozart:

Beethoven:

Schubert:
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Moro lasso
Dido és Aeneas
L’Orfeo
Concerto Grosso – ’karácsonyi’ op. 6. no. 8.
Hyppolite és Aricia
János-passió
Magnificat
h-moll mise (Kyrie, Credo, Sanctus)
Brandenburgi versenyek
h-moll szvit
Musikalisches Opfer
Goldberg-változatok
A fúga művészete (téma)
Gloria
A négy évszak
Messiás
Orfeusz és Euridiké
Napszak-szimfóniák
A megváltó hét szava
Szimfónia No. 45.
C-dúr „Kaiser” vonósnégyes
Don Giovanni
A varázsfuvola
„Jupiter” C-dúr szimfónia (K. 551)
„Nagy” g-moll szimfónia (K. 550)
d-moll zongoraverseny
C-dúr „Dissonanzen” vonósnégyes
Requiem
3., 5., 9. szimfónia
Zongoraszonáták:
cisz-moll „Holdfény” (op. 27 no.2)
f-moll „Appassionata” (op.57)
Hegedűverseny
Egmont-nyitány
a-moll vonósnégyes (op. 132)
dalok
Erlkönig
Der Tod und das Mädchen
Die Schöne Müllerin
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d-moll „A halál és a lányka” vonósnégyes
Pisztráng-zongoraötös
h-moll „Befejezetlen” szimfónia
Weber:
A bűvös vadász
Mendelssohn: „Skót” szimfónia
Szentivánéji-álom kísérőzene
e-moll hegedűverseny
Schumann: Carnaval
A költő szerelme – dalciklus
Berlioz:
Fantasztikus szimfónia
Chopin:
g-moll Ballada
Brahms:
IV. szimfónia
d-moll és B-dúr zongoraverseny
Hegedűverseny
Német Requiem
Liszt:
Haláltánc
Esz-dúr zongoraverseny
I. Rapszódia
Szimfonikus költemények (Les préludes, Mazeppa)
Wagner:
Tannhäuser
Walkür
Verdi:
Rigoletto
Aida
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Mahler:
1. szimfónia
R. Strauss:
Zarathustra
Salome
Rahmanyinov: Holtak szigete
Debussy:
Egy faun délutánja
A tenger
Bartók:
Színpadi művek (összes)
Táncszvit
Concerto
Cantata profana
Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
Kodály:
Psalmus Hungaricus
Galántai táncok
Stravinsky: Le Sacre du Printemps
A katona története
Zsoltárszimfónia
Schönberg: Pierrot lunaire
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Berg:
Wozzeck
Sosztakovics: 7. szimfónia
Messiaen:
Kvartett az idők végezetére

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

CD lejátszó az I.
feladatlaphoz, kotta a
tételbe beépítve

CD lejátszó,
kotta a tételbe beépítve

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

80 perc

100 perc

I. Zenefelismerés,
tesztjellegű, illetve
rövid válaszokat
igénylő
zenetörténeti,

II. Szöveges
zenetörténeti,
egyházzenei
feladatok

„A” feladat:
Egyházzenei téma önálló kifejtése
„B” feladat:
Zenetörténeti téma önálló kifejtése
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egyházzenei
feladatok
50 pont

50pont
100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központilag kiadott, két feladatlapból álló feladatsort kell
megoldania. Az I. feladatlap megoldását a zenefelismeréssel kezdik a vizsgázók, a közös
zenehallgatás után a további feladatokat tetszőleges sorrendben és időbeosztással oldhatják meg,
a rendelkezésre álló idő 80 perc. A II. feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt (100 perc)
mindenki tetszése szerint oszthatja meg a feladatok között és megoldásuk sorrendjét is
meghatározhatja.
A vizsgadolgozatokat a rendelkezésre álló idő leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. A
feladatlapok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem
számítható be.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
I. feladatlap
Az I. feladatlap első feladata a zenefelismerés, melynek szemelvényei a részletes követelmények
mellékletében található műjegyzékből kerülnek ki. A bejátszások időtartama 1-1,5 perc, a 6-8
idézet egyszer-egyszer szólal meg. A felismerés feladatok után egy zenetörténeti jelentőségű
zenemű közismert témáját négyszer hallgatják meg a vizsgázók, majd a kezdőhang megadása
után, emlékezetből kell lejegyezniük azt. A rövid válaszokat igénylő kérdések a klasszikus zene
és az egyházzene köréből kerülnek ki, zenei alkotások időrendbe helyezését, korok szerinti
csoportosítását, korstílusok és híres zeneművek párosítását, korstílusok és jellemzőik egymáshoz
rendelését, híres komponisták és alkotásaik kiválasztását, szakmai fogalmak meghatározását
illetve hiányos szövegek fogalmi kiegészítését tartalmazza. A tesztlapban szereplő korszakok a
részletes követelményekben felsorolt zenetörténeti korszakok közül kerülnek kijelölésre.
II. feladatlap

A II. feladatlap két kifejtendő esszékérdést tartalmaz, amely közül az első lehet egy zenetörténeti
korszak vagy műfaj leírása, egy zeneszerző vagy egy zenetörténeti jelentőségű mű bemutatása,
míg a második kérdés egyházzenei vonatkozású, egy korszak vagy műfaj leírása vagy egy
zeneszerző, illetve egy kiemelkedő jelentőségű egyházzenei mű bemutatása.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga tételsorát a vizsgakövetelmények alapján kell összeállítani. A vizsgázó vázlatot
készíthet, amelyet tételének kifejtésekor használhat.
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A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgára legalább 20 tételből álló kérdéssor készül. A tételek 20-25%-át évente cserélni
kell.
A vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladatait válaszolja meg. A szóbeli tételek címét és
részleteit az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni.
Témakörök:
„A” feladat:
Egy egyházzenei korszak bemutatása,
műelemzés vagy
egy egyházzenei műfaj fejlődéstörténetének bemutatása.
„B” feladat:
Egy zeneszerzői életmű bemutatása,
műelemzés vagy
egy műfaj fejlődéstörténetének bemutatása.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, összesen 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A”
„B” feladat
Összesen
feladat
Általános egyházzenei ismeret
15 pont
–
15 pont
Műfajismeret
10 pont
–
10 pont
Kapcsolódó tantárgyi ismeretek (Liturgia,
hittan, történelem, irodalom,
8 pont
–
8 pont
művészettörténet)
Fogalmazás
2 pont
–
2 pont
Általános zenetörténeti ismeretek
–
15 pont
15 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
35 pont
15 pont
50 pont
”
50. Az R. Melléklet GYAKORLATOS SZÍNÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A gyakorlatos színész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazza:
- bábszínész,
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- színházi és filmszínész.
A) KOMPETENCIÁK
1. Előadói képességek
TÉMÁK
1.1. Lírai szépirodalmi
szövegek, versek felolvasó
előadása
1.2. Prózai szépirodalmi
szövegek felolvasó
előadása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes lírai szépirodalmi szövegek, versek
igényes felolvasó előadására.
Legyen képes prózai szépirodalmi szövegek, versek
igényes felolvasó előadására.

1.3. Jelenetek, párbeszédes
szövegek felolvasó előadása
1.4. Drámai művek részleteinek
felolvasó előadása
1.5. Előadói beszédkészség

Legyen képes párbeszédes jelenetek szerepeinek
felolvasására a dramaturgiai viszonyoknak, valamint a
játékstílusnak megfelelően.
Legyen képes drámai művek szerepeinek
felolvasására a jelenet dramaturgiai viszonyainak, a
drámatípusnak, valamint a játékstílusnak megfelelően.
Legyen képes a feladatnak megfelelően,
színvonalasan alkalmazni beszédkészségét irodalmi
szövegek felolvasása során.

2. Kreativitás, ötletgazdagság
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes elméleti, elemző ismereteit felhasználva
2.1. Egyszerű és összetett
megvalósítani lírai művek, szövegrészletek elemző
szerkezetű, lírai művek elemzése
bemutatását, valamint értő és színvonalas felolvasó
és felolvasó előadása
előadását.
Legyen képes elméleti, elemző ismereteit felhasználva
2.2. Prózai művek, részletek
megvalósítani prózai művek, szövegrészletek elemző
elemzése és felolvasó előadása
bemutatását, valamint értő és színvonalas felolvasó
előadását.
Legyen képes elméleti, elemző ismereteit felhasználva
2.3. Drámai művek, részletek,
megvalósítani drámai szövegrészletek, jelenetek
jelenetek elemzése és felolvasó
elemző bemutatását, valamint értő és színvonalas
előadása
felolvasó előadását.
Tudja – alkotó módon – alkalmazni szöveg- és
2.4. Szöveg- és műelemzési
műelemzési ismereteit színpadi, illetve előadói
ismeretek alkalmazása
szövegek feldolgozásakor.
Tudja – alkotó módon – alkalmazni színházelméleti és
2.5. Színházelméleti és történeti
színháztörténeti ismereteit színpadi, illetve előadói
ismeretek alkalmazása
szövegek feldolgozásakor.
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Tudja – alkotó módon – alkalmazni irodalmi és
dramaturgiai ismereteit színpadi, illetve előadói
szövegek feldolgozásakor.

2.6. Irodalmi és dramaturgiai
ismeretek alkalmazása

3. Figyelem-összpontosítás
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Egyszerű és összetett
Legyen képes összpontosítani figyelmét a lírai szöveg
szerkezetű, lírai művek elemzése nyelvi, valóság, érték, valamint szerkezeti elemeinek
és felolvasó előadása
feltárása, bemutatása, felolvasó előadása során.
3.2. Prózai művek, részletek
Legyen képes összpontosítani figyelmét a prózai
elemzése és felolvasó előadása
szöveg stiláris elemeinek, értelmi, érzelmi
főhangsúlyainak feltárása, bemutatása, felolvasó
előadása során.
3.3. Drámai művek, részletek,
Legyen képes összpontosítani figyelmét a dramaturgiai
jelenetek elemző bemutatása és
viszonyok, szerep- és karakterjellemzők feltárása,
felolvasó előadása
bemutatása, felolvasó előadása során.
3.4. Elméleti ismeretek
Legyen képes színház- és irodalomelméleti, -történeti,
alkalmazása
dramaturgiai és műelemzési ismereteit koncentráltan
alkalmazni irodalmi szövegek elemző bemutatása,
valamint felolvasó előadása során.
4. Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés
TÉMÁK
4.1. A szövegelemek feldolgozása
során kialakított részeredmények
rögzítése
4.2. Utasítások beépítése,
rögzítése
4.3. Elméleti ismeretek rögzítése
és alkalmazása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes rögzíteni, felhasználni, reprodukálni,
tovább építeni a feldolgozás során kialakított előadói
részeredményeket.
Legyen képes rögzíteni és feladatmegoldásába építeni
a szövegelemek elemző bemutatása, valamint
felolvasó előadása során megfogalmazást nyert
utasításokat, instrukciókat.
Legyen képes rögzíteni a színészi feladatok
megoldásához kapcsolódó elméleti ismereteket, és
alkalmazni azokat.
B) TÉMAKÖRÖK

1. Színészmesterség gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
1.1. Ismeretlen szöveg gondolati és
érzelmi mozzanatait kifejező
felolvasása (blattolás)

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes ismeretlen szöveg gondolati és
érzelmi tartalmainak kifejező érzékeltetésére a
szöveg rövid áttekintését követő felolvasásakor.
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1.2. Párbeszédes jelenet elemzése,
értelmezése, dramaturgiai
mozzanatainak ismertetése. Az elemzett
szöveg részleteinek bemutatása a
gondolati mozzanatokat kifejező, tagolt
felolvasással
1.3. Drámarészletek elemzése,
értelmezése, dramaturgiai mozzanataik
ismertetése. Az elemzett szöveg
részleteinek bemutatása a
gondolati mozzanatokat, valamint a
stilisztikai sajátosságokat
kifejező, tagolt felolvasással

Tudja elemezni a párbeszédes jelenet
dramaturgiai szerkezetét.
Legyen képes néhány szereplős, egyszerű
helyzetű, jelenetek színpadi megvalósításának
megtervezésére.
Legyen képes a párbeszédes szövegben lévő
gondolatok, érzések kifejezésére.
Tudja elemezni a drámarészlet szerkezetét, az
egész műben betöltött dramaturgiai szerepét.
Ismerje fel a részlet stilisztikai jellemzőit, legyen
képes meghatározni a mű drámatípusát.
Legyen képes a jelenetek színpadi
megvalósításának megtervezésére.
Legyen képes a szövegben megfogalmazott
gondolatok, érzések kifejezésére.

2. Vers- és prózamondás gyakorlata
TÉMAKÖRÖK
2.1. Egyszerű szerkezetű, hangulatés tájfestő lírai művek elemzése,
értelmezése, szövegrészleteik
bemutatása a gondolati, ritmikai és
verstani mozzanatokat kifejező,
tagolt felolvasással

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja alkalmazni a lírai mű értelmezésének,
elemzésének szempontjait.
Ismerje fel a lírai mű stilisztikai jellemzőit.
Legyen képes a verselemzési, poétikai, verstani
ismeretek alkalmazására.
Legyen képes a szövegtartalom kifejezésének
előadás-technikai megvalósítására a felolvasás
során.
Legyen képes a szöveg értelmi tagolására,
gondolati ívének akusztikai érzékeltetésére.
2.2. Összetett szerkezetű, különböző Legyen képes az összetett szerkezetű lírai mű
verselésű lírai művek elemzése,
értelmezésére, elemzésére.
értelmezése, szövegrészleteik
Ismerje fel a lírai mű stilisztikai jellemzőit.
bemutatása a gondolati, ritmikai és
Tudja alkalmazni a verselemzési, poétikai, verstani
verstani mozzanatokat kifejező,
ismereteit.
tagolt felolvasással.
Ismerje a magyar líra verselési hagyományait,
formáit és típusait.
Legyen képes összetett szerkezetű, epikus,
elbeszélő költemények elemzésére és kifejezően
tagolt felolvasására.
2.3. Prózai szövegek elemzése,
Legyen képes prózai szövegek elemzésére,
értelmezése, szövegrészleteik
értelmezésére.
bemutatása a gondolati és ritmikai
Ismerje fel a prózai mű stilisztikai jellemzőit.
mozzanatokat kifejező, tagolt
Legyen képes különböző stílusú prózai szövegek
felolvasással.
érzelmi, gondolati tartalmainak kifejezésére azok
felolvasása során.
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2.4. A magyar irodalmi köznyelv
alapvető törvényeinek alkalmazása.

2.5. A hangsúlyozás szabályainak
ismerete és alkalmazása.

Ismerje a magyar irodalmi köznyelv hangtani,
szótani, mondattani, szövegtani szabályrendszerét.
Legyen képes élő beszédben, valamint kötött
szöveg felolvasásakor alkalmazni hangtani, szótani,
mondattani, szövegtani ismereteit.
Ismerje az értelmi hangsúlyozás elemeit, a
főhangsúly, a hangsúlytalan, és mellékhangsúlyos
mondatrészek szerepét.
Ismerje az állandó szókapcsolatok, és a jelzős
szerkezetek hangsúlyozására vonatkozó
szabályokat.
Ismerje az érzelmi hangsúly, a ritmikai hangsúly, a
beszédszólam fogalmait, jellemzőit.
Ismerje az ereszkedő hanglejtés jellegzetességeit.
Legyen képes szabad beszédben és felolvasás során
alkalmazni a hangsúlyozásra vonatkozó ismereteit.

3. Beszédtechnika gyakorlata
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A helyes légzési technika
ismerete és alkalmazása

Ismerje az élettani és a beszédlégzés sajátosságait,
különbségeit.
Legyen képes a rekeszlégzés alkalmazására, támasz
kialakítására, a légzéssel történő tudatos tagolásra.
3.2. A beszédváltások (hangerő,
Legyen képes a hang magasságának változtatására.
hangszín, hangmagasság, tempó,
Legyen képes hangerő váltására a suttogástól a
ritmus, szünet) tudatos alkalmazása fokozásig.
Legyen képes kifejező beszédre a hangszín, a tempó, a
ritmus váltásával, szünet alkalmazásával.
3.3. Középhang megfelelő
Tudja alkalmazni középhangját a szövegek előadása,
használata
felolvasása során.
Legyen képes középhangját a szöveg gondolati,
érzelmi mozzanatainak megfelelően modulálni.
3.4. Helyes artikulációjú,
Legyen képes – hangképző szerveinek tudatos
folyamatos szövegmondás
alkalmazásával – az artikulált szövegmondásra.
Tudja pontosan ejteni a magánhangzók és a
mássalhangzók időtartamát.
Legyen képes a folyamatos, pergetett artikulációjú
szövegmondásra.
4- Színházi, drámai, szépirodalmi műalkotások története, elemzése, esztétikája
TÉMAKÖRÖK
4.1. Irodalmi, poétikai és
dramaturgiai alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje és tudja alkalmazni a poétikai,
irodalomelméleti alapfogalmakat.
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Ismerje a metaforikus nyelvi kifejezés, a kötött ritmusú
szövegforma feldolgozásának módszertanát.
Ismerje a rímképletek, kötött és szabad versformák
jellemzőit, elemzési technikáit.
Ismerje a drámai szövegeik különböző műfajait.
Ismerje a drámai kompozíció elemeit, sajátosságait.
Ismerje a drámaelméleti alapfogalmakat (expozíció,
alapszituáció, bonyodalom, tetőpont, végkifejlet).
Ismerje a drámamodellek (konfliktusos, középpontos,
kétszintes) jellemzőit.
4.2. Szöveg- és műelemzési
Ismerje a lírai művek elemzési technikáit, a verstani
ismeretek
alapfogalmakat.
Legyen képes elemezni a kompozíció, a valóság, az
értékek, a nyelvi megformáltság síkjait.
Ismerje a prózai művek elemzési technikáit,
kompozíciójának jellemzőit.
Legyen képes a szövegritmus, a szövegszerkezet és a
szövegkohézió elemzésére.
Legyen képes a drámai szövegek elemzésére, a
helyzetek, karakterek elemzési módszereinek
alkalmazására, szakaszainak, eszközeinek
felismerésére.
4.3. Jelentős művelődés- és
Ismerje az egyetemes művelődéstörténet jelentős
művészettörténeti korszakok
korszakait, szemléleti, eszmei, társadalomtörténeti
jellemzői
jellemzőit.
Ismerje a korstílusok jellemzőit, hatásukat a
színházművészetre.
Ismerje a XX. századi színházművészet társadalom- és
kultúrtörténeti beágyazottságát.
4.4. Jelmez-, viselet- és
Ismerje a viselet- és divattörténet jelentős korszakait.
divattörténeti (bábszínész szakirány Ismerje a különböző korok, országok divatjára, a
esetén szakelméleti, játéktörténeti) különböző társadalmi osztályok viseleteire vonatkozó
alapismeretek.ó
alapismereteket.
Bábszínész szakirány esetén legyen képes alkalmazni a
szakelmélet alapfogalmait, a játéktörténet
alapismereteit.
4.5. A színházművészet
Ismerje a színházművészet komplex eszközrendszerét,
elméletének alapismeretei
esztétikai összetettségét, alkotófolyamatának
sajátosságait, szakaszait, helyszíneit, alkotóit.
Ismerje a szerepalkotás szakaszait, folyamatát.
4.6. Egyetemes színháztörténet
Ismerje a színpadi műfajok, modellek és típusok a
művészeti ág története során játszott szerepét, és azok
jellemzőit.
Ismerje az ókori görög, római színház és dráma
jellemzőit.
Ismerje a középkori liturgikus színjátszás jellemzőit.
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4.7. Magyar színháztörténet

4.8. Egyetemes drámatörténet

Ismerje a reneszánsz színjátszás jellemzőit.
Ismerje a "farce", a commedia dell' arte jellemzőit.
Ismerje a barokk és a felvilágosodás színházi
jellemzőit.
Ismerje a klasszicizmus színházi jellemzőit.
Ismerje a romantika színházi jellemzőit.
Ismerje az európai színjátszás XX. századi
történetének jelentős irányzatait és alkotóit.
Ismerje a jelentős kortárs irányzatokat.
Ismerje a magyar színjátszás kezdeteinek jellemzőit.
Ismerje a magyar színjátszás kialakulását, a
vándorszínészet korát.
Ismerje a Pesti Magyar Színház megnyitásától a
Nemzeti Színház aranykoráig tartó korszakot.
Ismerje a századforduló színházi életét
Magyarországon.
Ismerje a két világháború közötti magyar színjátszás
jellemzőit.
Ismerje az 1945 utáni magyar színházi élet
sajátosságait, alkotóit.
Ismerje a határon túli magyar színjátszás jellemzőit.
Ismerje a rendszerváltást követő színházi struktúra
jellemzőit.
Ismerje kortárs magyar színházi élet jellegzetességeit.
Ismerje a drámatörténet főbb korszakait, jelentős
alkotóit, drámatípusait az ókortól a kortárs művekig.
Ismerje a meghatározó jelentőségű drámai művek
szerkezeti, stilisztikai elemzésének gyakorlatát.
Ismerje az ókori görög és római dráma sajátosságait.
Ismerje a középkor liturgikus és világi
drámairodalmának típusait.
Ismerje a „farce”, a commedia dell’arte jellemzőit.
Ismerje a reneszánsz és a manierista dráma
eredményeit, jelentős alkotóinak életművét.
Ismerje a spanyol barokk dráma alkotóit, dramaturgiai
jellemzőit.
Ismerje a francia klasszicizmus drámairodalmi
törekvéseit, alkotóit.
Ismerje a romantikus dráma jellegzetességeit.
Ismerje a polgári dráma jellemzőit, meghatározó
alkotásait.
Ismerje az egyetemes drámairodalom irányzatait,
alkotóit a XX. század első felében.
Ismerje az amerikai dráma sajátosságait.
Ismerje az abszurd és a groteszk dráma
jellegzetességeit.
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Ismerje az egyetemes drámairodalom irányzatait,
alkotóit a XX. század második felében.
Ismerje a magyar drámairodalom kezdeteit.
Ismerje a XIX. századi magyar romantikus dráma
történetének főbb elemeit, típusait, kiemelkedő
alkotóit, alkotásait.
Ismerje a magyar dráma naturalista kísérleteit.
Ismerje a XX. századi magyar dráma tematikai és
formai irányait, alkotóit, kiemelkedő alkotásait.
Ismerje a polgári dráma, a szalon-vígjáték a két
világháború közötti eredményeit.
Ismerje a politizáló színház és dráma eredményeit a
XX. század második felében.
Ismerje a határon túli magyar drámairodalom jelentős
alkotóit, műhelyeit.
Ismerje a kortárs magyar drámai törekvéseket,
alkotókat, műveket.

4.9. Magyar drámatörténet

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
70 pont

15 perc
80 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

Magyar helyesírási szótár
(vizsgacsoportonként
legalább három
példány)

NINCS

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

90 perc
Egyszerű, rövid
választ igénylő
feladatok
megoldása

90 perc
Szöveges
(kifejtendő)
feladatok
megoldása

34 pont

36 pont
70 pont

Egy problémaközpontú tétel feladatának
megoldása: elemző bemutatás, valamint
felolvasó előadás

80 pont

A vizsgázó elméleti és alkalmazott elméleti felkészültségét a központilag összeállításra került
írásbeli feladatlapok megoldásával bizonyítja. A gyakorlati jellegű szóbeli vizsgán a tételsorból
kihúzott tételben megfogalmazott színészi feladat végrehajtásával ad számot a képzés során
megszerzett gyakorlati tudásáról, előadói képességeiről.
Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az I. és a II. feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja be
az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a
felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.
A II. feladatlaphoz vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár szükséges,
amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
- I. Feladatlap
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
A feladatok az egyetemes és magyar dráma- és színháztörténet, jelmez- és viselettörténet, a
színházművészet elmélete, poétika, irodalom, valamint művelődéstörténet témaköreiből kerülnek
ki.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok többségükben zárt végű feladatok. A feladatok a
részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra (pl. kreativitás, ötletgazdagság,
figyelem-összpontosítás, emlékezőképesség, ismeretmegőrzés) és tartalmakra (pl. egyetemes és
magyar dráma- és színháztörténet, jelmez- és viselettörténet, a színházművészet elmélete,
poétika, irodalom, valamint művelődéstörténet tényanyagra és fogalomtára) irányulnak.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor kb. 8-12 feladatból áll. Egy-egy feladat több
részfeladatot is tartalmazhat.
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
Példák a lehetséges feladattípusokra
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1. Fogalmak magyarázata, hozzárendelése korhoz, területhez, stíluskorszakhoz.
2. Művek és szereplők felismerése, egymás mellé rendelése.
3. Színháztörténeti események közötti sorrendiség meghatározása.
4. Jelentős alkotók életmű elemeinek felsorolása.
5. Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése a dramaturgia területén.
6. Következtetések megfogalmazása eseményekre, folyamatokra, jelenségekre vonatkozóan.
7. Különböző jellegű (drámatörténeti, színháztörténeti, művelődéstörténeti) folyamatok és
eseménysorozatok közötti kapcsolatok megtalálása.
8. Műalkotás szövegelemek felismerése, meghatározása, jellemzése.
9. Színháztörténeti korok, drámai művek, alkotók összekapcsolása.
10. Műelemzési, poétikai szempontrendszer alkalmazása.
11. Források alapján magyar színészi játékstílusok, életpályák jellemzése.
- II. Feladatlap
Szöveges (kifejtendő) feladatok
Az írásbeli vizsga szöveges feladatai drámai művek elemzésére, színházelméleti kérdések
feldolgozására, valamint színháztörténeti folyamatok és korszakok jellemzése színházelméleti,
valamint dráma- és színháztörténeti, poétikai, irodalmi, dramaturgiai ismeretek felhasználására
vonatkoznak.
1.
2.
3.
4.

Példák a lehetséges feladattípusokra
Drámai mű részletének elemzése pl. A polgári dráma tematikai és dramaturgiai jellemzői
meghatározott világirodalmi mű részletének elemzése alapján.
Drámai mű részletének elemzése pl. A magyar romantikus dráma jellemzői a Bánk bán
valamely meghatározott jelenetének feldolgozása alapján.
Színháztörténeti folyamat, korszak jellemzése pl. A spanyol barokk színházi kultúra
drámatípusai, műfajai, alkotói, játszóhelyei, társadalmi jellemzői.
Színháztörténeti folyamat, korszak jellemzése pl. A hivatásos magyar színjátszás
kialakulásának első évtizedei (célok, minták, alkotók, eredmények, nehézségek).

Ezekben a feladatokban a vizsgázóknak összefüggő, hosszabb terjedelmű szövegben kell
kifejteniük a válaszokat. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott
kompetenciákra (pl. kreativitás, ötletgazdagság, emlékezőképesség, ismeretmegőrzés,
szövegértés, szövegelemzés) és témakörökre (színházelmélet, valamint dráma- és színháztörténet,
poétika, irodalom, dramaturgia stb.) irányulnak. A feladatokhoz nem feltétlenül kapcsolódik
szöveg, illetve szövegrészlet.
A feladatlap kétféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz:
1. Problémamegoldó (rövid) feladatot, amelyet kb. 80-100 szóban (kb. 10-12 soros) szerkesztett
szövegben kell megoldani.
2. Elemző (hosszú) feladatot, amelyet kb. 180-300 szóban (kb. 25-40 soros) szerkesztett
szövegben kell megoldani.
A feladatlap a vizsgaleírásban meghatározott dráma- és színháztörténeti korszakokra
vonatkozóan három problémamegoldó feladatot és három elemző feladatot tartalmaz.
A vizsgázónak a hat feladatból kettőt kell választania, egy problémamegoldó (rövid) és egy
elemző (hosszú) feladatot.
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Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban az egyetemes, kb. 40%-ban pedig a magyar
színháztörténethez, drámairodalomhoz kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50%át a XIX. és a XX. század színházművészet, kultúra és irodalom mozzanatainak feldolgozása
adja. A feladatsor egészében a következő tartalmi arányok érvényesülnek:
Színház- és drámatörténet (egyetemes színháztörténet, magyar
kb. 60%
színháztörténet, egyetemes drámatörténet, magyar drámatörténet)
Műelemzés (szöveg- és műelemzési ismeretek, irodalmi, poétikai
kb. 20%
és dramaturgiai alapismeretek)
Színházművészet elmélete (a színházművészet elméletének
kb. 10%
alapismeretei)
Művelődés-, művészet- és viselettörténet (jelentős
kb. 10%
művelődéstörténeti és művészettörténeti korszakok jellemzői,
jelmez-, viselet- és divattörténeti alapismeretek, bábszínész
szakirány esetén a szakelmélet alapfogalmai, a játéktörténet
alapismeretei)
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az írásbeli érettségi vizsgán az írásbeli összes pontszám kb. 50%-ban egyszerű, rövid választ
igénylő feladatok megoldásával és kb. 50%-ban szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott
válaszokkal érhető el.
Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga gyakorlati jellegű feladatokat tartalmaz.
A vizsgázó vázlatot készíthet, illetve írásos jelölésekkel dolgozhatja fel a feladatban
meghatározott szövegrészletet, amelyet a tételben kijelölt feladat ismertetésekor felhasználhat. A
vizsgán a tételsorból kihúzott tételben megfogalmazott előadói feladat végrehajtásával ad számot
a képzés során megszerzett gyakorlati ismereteiről, színészi képességeiről, kompetenciáiról.
Általános szabályok
A vizsgázó tételt húz, majd – felkészülést követően – vizsgafeladatát a tétellap alapján, az abban
meghatározott szövegrészlet, segédeszközök használatával végzi el.
A vizsga a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén
kezdhető meg.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, a tételek 25-30%-át évente cserélni kell. A tételeket a
részletes vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni, törekedni kell a feladatok egyértelmű
megfogalmazására, figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló felkészülési időben a feladat
elvégezhető legyen.
Témakörök:
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1. színészmesterség gyakorlata,
2. vers- és prózamondás gyakorlata,
3. beszédtechnika gyakorlata,
4. színházi, drámai, szépirodalmi műalkotások története, elemzése, esztétikája.
A tételsorban megfogalmazott feladatokban az 1. a 2. és a 4. témakör követelményei jelennek
meg hangsúlyozottan, a 3. témakör követelményeinek teljesítése ezen feladatok megoldásának
előkészítésekor, illetve teljesítése során jelenik meg.
A vizsga menete
A vizsga felkészülési idejének megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a vizsga
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
A vizsgázó felkészüléséhez forrásként használja a tételben meghatározott szövegrészletet,
felelete során egyfelől elemző módon bemutatja azt, másfelől értő és színvonalas módon
megvalósítja annak felolvasó előadását.
Az előadói feltételrendszer személyes kialakítása (beszédgyakorlatok) a vizsgára történő
felkészülés része.
A vizsgafeladat bemutatása után, esetleg azt megszakítva, a vizsgafeladat megoldását
utasításokkal lehet alakítani.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgarész értékelése az egyes tételekhez készített részletes, értékelési útmutató alapján
az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
A feladat megértése, értelmezése, szövegértési képesség, az
instrukciók befogadása, irányíthatóság, önfejlesztés, szakmai
14 pont
elhivatottság, elkötelezettség.
A feladat kidolgozásának szempontjai, szaknyelv alkalmazása,
8 pont
a felkészülés minősége, interperszonális rugalmasság.
Az előadói alkotói állapot megteremtése, összpontosítás.
8 pont
A feladat kidolgozásában, szerkesztettségében,
részletgazdagságában megmutatkozó műelemző és műalkotó
16 pont
képesség és kreativitás
Előadói beszédképesség, a feladat megoldásának technikai
20 pont
megvalósítása.
Az előadói hatásban megjelenő ismeretek, képességek (önismeret,
14 pont
koncentráció, kreativitás)
SZÓBELI ÖSSZESEN:
80 pont
”

51. Az R. Melléklet JAZZ-ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
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A jazz-zenész ismeretek szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi követelményei az alábbi
szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
- Jazz-énekes,
- Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős).

B) KOMPETENCIÁK
1. Kottaolvasási készség
TÉMÁK
1.1. Kottakép olvasása
1.2. Zenei szakkifejezések,
jelrendszer ismerete
1.3. Zenefelismerés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Képes helyesen lapról kottaképet olvasni, értelmezni.
Ismeri a zenei műszavakat, és az előadásmódra
vonatkozó utasítások, jelek jelentését is.
Felismeri kottakép alapján az általánosan ismert
zeneműveket, standardokat.
2. Áttekintőképesség

TÉMÁK
2.1. A legjellemzőbb zenei
formák és stílusjegyek ismerete
2.2. Az alapvető zenei
összefüggések felismerése

TÉMÁK
3.1. Az egyetemes zenetörténet,
valamint a jazztörténet
meghatározó korszakai
3.2. Az egyetemes zenetörténet,
valamint a jazztörténet
meghatározó zeneszerzői és
előadói

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Képes kottakép alapján látott formai és tartalmi
elemek beazonosítására.
Képes felismeri a zenei összefüggéseket és képes azok
szabályszerűségét, jellemzőit meghatározni.
3. Emlékezőképesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismeri az általános zenetörténet, valamint a
jazztörténet nagy korszakait, a rájuk jellemző
stílusjegyeket, illetve műfaji sajátosságokat.
Társítani tudja az adott zenetörténeti korszakhoz a
legismertebb zeneszerzőket, előadókat, zenekarokat és
azok legjelentősebb alkotásait.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Zenei műszavak, jelek, kifejezések értelmezése
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Zenei műszavak meghatározása Ismerje a tempóra, előadásmódra vonatkozó
általános zenei szakkifejezések jelentését, azok
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alkalmazását.
1.2. Zenei jelrendszer

Legyen tisztában a kottában található általános
jelrendszer, utasítások értelmével, amelyekkel le
tudja követni a zenei folyamatokat és el tudja
határolni a szerkezeti részeket.
Értse mind a komoly, mind a jazz zenei
szakzsargonhoz tartozó egyedi jelrendszert,
kifejezéseket és jelölésmódokat.

1.3. Zenei szakzsargon

2. Zenefelismerés
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudjon hallás után felismerni egy-egy korszakos
jelentőségű klasszikus zeneművet, vagy jazz
standardot, kielemezni annak főbb formai
jellemzőit, a témában előforduló harmóniáit.
2.2. Zenefelismerés kottakép alapján Legyen képes kottakép alapján felismerni egy-egy
korszakos jelentőségű klasszikus zeneművet, vagy
jazz standardot, kielemezni annak főbb formai
jellemzőit, a témában előforduló harmóniáit.
2.1. Zenefelismerés hallás alapján

3. Egyetemes zenetörténeti korszakok
TÉMAKÖRÖK
3.1. Gregorián
3.2. Reneszánsz

3.3. Barokk

3.4. Bécsi klasszika

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a középkor
egyszólamú egyházzenei korszakát, azon belül
ismerje a gregorián zene kialakulását és stílusjegyeit.
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a reneszánsz
zene korszakát, azon belül tudja társítani a korhoz a
legjelentősebb komponistákat és azok műveit (pl.
Lassus, Palestrina, Gesualdo, Ockeghem), valamint
jellemezze a reneszánsz zene kialakulását és
stílusjegyeit.
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a barokk zene
korszakát, azon belül tudja társítani a korhoz a
legjelentősebb komponistákat és azok műveit (pl.
J.S.Bach, Händel, Vivaldi), valamint tudja
jellemezni a barokk zene kialakulását és
stílusjegyeit.
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a bécsi
klasszika korszakát, azon belül tudja társítani a
korhoz a legjelentősebb komponistákat és azok
műveit (pl. Mozart, Haydn, Beethoven), valamint
jellemezze a bécsi klasszika kialakulását és
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3.5. Romantika

3.6. Modernizmus

stílusjegyeit.
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a romantika
korszakát, azon belül tudja társítani a korhoz a
legjelentősebb komponistákat és azok műveit (pl.
Liszt, Chopin, Brahms, Csajkovszkij), valamint
jellemezze a romantika kialakulását és stílusjegyeit.
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a
modernizmus korszakát, azon belül tudja társítani a
korhoz a legjelentősebb komponistákat és azok
műveit (pl. Schönberg, Stravinsky, Bartók), valamint
jellemezze a modernizmus kialakulását és
stílusjegyeit.
4. Jazztörténeti korszakok

TÉMAKÖRÖK
4.1. Afrikai népzene

4.2. A jazz előzményei

4.3. Archaikus jazz

4.4. Swingkorszak

4.5. Modern jazz

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az afrikai népzene legjellemzőbb
tulajdonságait, kiemelve az európai zenétől eltérő
vonásokat. Fejtse ki az afrikai népzene előadásbeli,
formai, hangrendszer használati, valamint ritmikai
jellemzőit.
Ismerje az afro-amerikai népzene különböző
megnyilvánulásait (vallási zenék, munkadalok,
balladák), valamint a blues és a szórakoztató zenei
(minstrelsy, ragtime) előzmények legfontosabb
jellemzőit és legjelentősebb zeneszerzőit, előadóit
(pl. Mahalia Jackson, Bessie Smith, Scott Joplin).
Ismerje a jazz létrejöttének körülményeit, New
Orleans rövid történetét, a legjelentősebb fehér és
kreol előadókat, zenekarokat (pl. Jelly Roll Morton,
Joe King Oliver, Louis Armstrong, Red Hot Peppers,
O.D.J.B., New Orleans Rhythm Kings) és az
archaikus jazz zene legfőbb stílusait, kompozícióit és
azok jellemzőit.
Ismerje a nagy gazdasági világválság jazz zenére
gyakorolt hatását, tudjon a swing korszak zenéjének
jellemzőiről, társítsa a korszakhoz a legjelentősebb
előadókat, kis- és nagyzenekarokat (pl. Count Basie,
Duke Ellington, Bennie Goodman, Coleman
Hawkins, Lester Young, Billie Holiday), valamint
kompozíciókat.
Ismerje a bebop kialakulásának körülményeit, a
stílus jellemzőit és legjelentősebb előadóit,
kompozícióit (pl. Dizzie Gillespie, Charlie Parker,
Thelonious Monk). Tudjon az azt követő stílusokról
(cool, hard bop, klasszicista jazz, free jazz, jazz rock,
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latin jazz), azok jellemzőiről, legjelentősebb
előadóiról (Miles Davis, John Coltrane, Chick
Corea, Weather Report) és kompozícióiról.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

NINCS

CD lejátszó

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
120 perc
I. Feladatlap
II. Feladatlap
60 perc
60 perc
Teszt-jellegű
zenetörténeti feladatok

Esszé-jellegű
zenetörténeti feladatok

Szóbeli vizsga
15 perc

Egy tétel „A” és „B” feladatának
kifejtése
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50 pont

50 pont
100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania. A vizsgázó az I. és a
II. Feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. Feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 60 perc leteltével a
felügyelő tanár összegyűjti. A feladatlapok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a
vizsga időtartamába nem számítható be. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és
megoldására.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
I. Feladatlap
Az első feladatlap 50 kérdésből álló teszt. A feladatok zenei alkotások időrendbe helyezését,
korok szerinti csoportosítását, korstílusok és híres zeneművek párosítását, korstílusok és
jellemzőik egymáshoz rendelését, híres komponisták és alkotásaik kiválasztását, szakmai
fogalmak meghatározását, illetve hiányos szövegek fogalmi kiegészítését tartalmazzák. A
tesztlapban szereplő korszakok az egyetemes zenetörténet, valamint jazztörténet témakör
részletes követelményekben felsorolt zenetörténeti korszakai közül kerülnek kijelölésre.
II. Feladatlap
A második feladatlap két kifejtendő esszékérdést tartalmaz, melyben egy-egy egyetemes, illetve
jazztörténeti korszak kerül kifejtésre, az azokban foglalt műfaji és egyéb jellemző stílusjegyek
ismertetésével, valamint a hozzájuk tartozó meghatározó komponisták, előadók, illetve korszakos
jellegű műveik társításával.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó vázlatot készíthet, melyet tételének kifejtésekor használhat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. A szóbeli tételsor
legalább 20 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és a részletes vizsgakövetelmények
alapján kell összeállítani.
A szóbeli vizsga feladattípusai:
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- „A” feladat:
Hallás, illetve kottakép alapján korszakos jelentőségű klasszikus zenemű felismerése, az abban
foglalt műfaji és egyéb jellemző stílusjegyek meghatározása.
- „B” feladat:
Hallás, illetve kottakép alapján korszakos jelentőségű jazz kompozíció felismerése, az abban
foglalt műfaji és egyéb jellemző stílusjegyek meghatározása.
Témakörök:
- zenefelismerés,
- egyetemes zenetörténeti korszakok,
- jazztörténeti korszakok.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
Zenemű felismerése
5 pont
5 pont
10 pont
Műfaji jellemzők meghatározása
5 pont
5 pont
10 pont
Korszakban való elhelyezés
5 pont
5 pont
10 pont
Formai és harmóniai jellegzetességek
5 pont
5 pont
10 pont
Történelmi kontextus
5 pont
5 pont
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
25 pont
25 pont
50 pont
”

52. Az R. Melléklet KLASSZIKUS ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A klasszikus zenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
Hangkultúra,
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős),
Magánénekes,
Zeneelmélet-szolfézs,
Zeneszerzés.

1510

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Alapvető szaknyelvi fordulatok, műszavak ismerete,
1.1. Zenei szakkifejezések
használata szójegyzék alapján.
A kottában található alapvető szöveges és kottagrafikai
1.2. Előadási jelek, utasítások
jelzések ismerete, használata.
A szaknyelv ismeretéről tanúskodó fogalmazás szóban
1.3. Fogalmazás, előadás
és írásban.
2. Beszédkészség (előadói készség)
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Megadott téma szakszerű bemutatása (zenetörténeti
2.1. Elemzés készítése szóban
korszak, zeneszerzői életmű, műelemzés,
műfajtörténet).
Adott téma szakszerű kifejtése (zenetörténeti korszak,
2.2. Esszéírás
zeneszerzői életmű, műelemzés, műfajtörténet).

TÉMÁK
3.1. Zenei memória

3.2. Zenetörténet
3.3. Fogalmak

3. Emlékezőképesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ritmusképletek, dallamok hallás utáni megjegyzése és
írásban, illetve énekelve történő visszaadása.
Kiemelkedő jelentőségű mű jellegzetes témájának
többszöri meghallgatás utáni, emlékezetből történő
lejegyzése.
Az adott témában elsajátított alapvető zenetörténeti
ismeretek bemutatása.
Zenei szakkifejezések, fogalmak alkalmazása.
B) TÉMAKÖRÖK
Szakkifejezések jegyzéke

a cappella
accelerando
ad libitum
adagio
agitato
agogika

akkord
alaphang
Alberti basszus
alla breve
allargando
allegretto

allegro
allemande
alt
alteráció
álzárlat
ambitus
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andante
animato
appassionato
ária
arioso
arpeggio
attacca
autentikus zárlat
bagatell
ballada
bariton
basso continuo
basszus
bel canto
bolgár ritmus
bővített hármashangzat
bourrée
calando
cantabile
cantilena
cantus firmus
cappella
capriccio
cezúra
chaconne
clavier
coda
comodo
concerto grosso
con fuoco
courante
contrapunctus
crescendo
da capo
dal
dal segno
dalciklus
dalforma
daljáték
dallam
decrescendo
diminuendo
dinamika
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disszonancia
divertimento
divisi
dodekafónia
dolce
domináns
dór
duett
duó
dúr
echo
egészhangú skála
egynemű kar
elégia
ellenpont
előjegyzés
előke
enharmónia
eol
espressivo
etűd
fantázia
felhang
feloldójel
felütés
félzárlat
férfikar
fermáta
figuráció
finálé
forte
fortepiano
frazeálás
fríg
fúga
gamba
gavotte
generálbasszus
generálpauza
gigue
giusto
glissando
grave

grazioso
gyermekkar
hangköz
hangnem
hangsor
hármashangzat
háromtagú forma
hemiola
hexachord
históriás ének
homofon
imitáció
impresszionizmus
impromptu
improvizáció
instrumentális
intermezzo
interpretáció
intonáció
invenció
ion
kadencia (műzene)
kánon
kantáta
keringő
késleltetés
kéttagú forma
kidolgozás
klavichord
kóda
koloratúra
konszonancia
korál
kromatika
kvartett
kvintett
kvintkör
kvintola
lamento
largo
legato
leggiero
lento
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librettó
líd
Lied
lokriszi
madrigál
maestoso
maggiore
marcato
marcia
mazurka
melizma
mellékdomináns
menüett
menzúra
metronóm
metrum
mezzoforte
mezzopiano
minore
mise
mixolíd
mixtúra
moderato
modális hangsor
moduláció
molto
morendo
mosso
motetta
nőikar
nyitány
obligát
oktett
opera
opus
oratórium
organum
orgonapont
ossia
ostinato
összkiadás
parafrázis
parlando
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partita
partitúra
passacaglia
passió
pavane
pentachord
pentatónia
periódus
pesante
piano
pikárdiai terc
pizzicato
plagális zárlat
polifónia
preludium
presto
programzene
prozódia
rapszódia
recitativo
refrén
regiszter
repríz
requiem
risoluto
ritenuto
rondó
rubato
sarabande
scherzo
secco
sostenuto
sotto voce
semplice
simile
staccato
szekvencia
szeptimakkord
szextett
szimfónia
szimfonikus költemény
szinkópa
szolmizáció

szonáta
szonátaforma
szonátarondó
szoprán
szubdomináns
szűkített hármashangzat
szvit
tacet
tempo
tenor
tenuto
tercett
tetrachord
toccata
tonika
tonalitás
tranquillo
transzponálás
tremolo
trió
tritonus
tutti
unisono
váltódomináns
variáció
vibrato
vivace
vonalrendszer
vonósnégyes
zárlat
zongorakivonat
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1. Zenei szakkifejezések, előadási jelek, utasítások
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Műszavak

Ismerje az általános zenei műszavak jelentését,
alkalmazását.
Ismerje fel a kottában általánosan használt grafikai
jeleket, legyen tisztában az utasítások értelmével.
Tudja értelmezni klasszikus zene műveléséhez
tartozó egyedi jelrendszert, grafikai jelölésmódokat
és szaknyelvi kifejezéseket.

1.2. Kottagrafikai jelek
1.3. Szakkifejezések

Zeneszerzők jegyzéke
-

A késő-reneszánsz zenéje: Palestrina, Lassus, Gesualdo
Az itáliai barokk zene: Monteverdi, Corelli, Vivaldi
A francia barokk: Lully
A német barokk: Bach
Az angol barokk: Purcell, Händel
A rokokó és az átmeneti korszak: Gluck
A bécsi klasszika: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert
Romantika: Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, Csajkovszkij, Chopin
Romantikus német opera: Wagner
Romantikus olasz opera: Rossini, Verdi
Nemzeti stílusok: Erkel, Muszorgszkij
Századforduló: Richard Strauss, Mahler
Francia századelő: Debussy, Ravel
Modernizmus: Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky, Bartók, Kodály
Új irányok: Messiaen, Stockhausen, Ligeti, Kurtág
2. Zenetörténeti ismeretek
TÉMAKÖRÖK

2.1. Zenetörténeti korszakok

2.2. Jellemző műfajok
2.3. Zeneszerzők élete, munkássága

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a zenetörténet (középkor, reneszánsz,
barokk, bécsi klasszika, romantika, 20. század) fő
jellemzőit, stílusjegyeit, műfajait.
Ismerje az uralkodó műfajok jellegzetességeit,
fontosabb zeneszerzőit, formai sajátosságait.
Legyen képes bemutatni a zenetörténet
meghatározó szerzőinek életét és munkásságát.
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3. Fogalmazás, előadás
TÉMAKÖRÖK
3.1. Műelemzés
3.2. Formatan
3.3. Önálló szöveg alkotása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az adott mű szakszerű bemutatására,
előre megadott zenetörténeti, stilisztikai szempontok
alapján.
Legyen képes a mű korszakának és műfajának
megfelelő formatani elemzésre.
Legyen képes ismereteit és gondolatait, valamint
elemzésének eredményeit összefüggő, világosan
megfogalmazott esszé, illetve előadás formájában
bemutatni.
Zenefelismerés jegyzéke
A szerző és műcím megnevezésével

C. Monteverdi: Orfeo - Prológus
H. Purcell: Dido és Aeneas – Dido búcsúja
A. Corelli: Karácsonyi concerto - Pastorale
J. S. Bach: János-passió – nyitótétel
J. S. Bach: 2. brandenburgi verseny
J. S. Bach: h-moll szvit
J. S. Bach: Musikalisches Opfer – a téma valamelyik tételben
A. Vivaldi: A négy évszak
G. F. Händel: Messiás – Halleluja-kórus
Ch. W. Gluck: Orfeusz és Euridiké – Fúriák tánca, Boldog lelkek tánca
J. Haydn: 45. (Búcsú) szimfónia, 1. és 4. tétel
W. A. Mozart: Don Giovanni – nyitány
W. A. Mozart: A varázsfuvola – nyitány, Éj Királynője egyik áriája
W. A. Mozart: g-moll szimfónia, K. 550
W. A. Mozart: Requiem – Introitus, Kyrie
L. van Beethoven: 5. szimfónia
L. van Beethoven: 9. szimfónia – 4. tétel
L. van Beethoven: Holdfény-szonáta, op. 27/1.
L. van Beethoven: Hegedűverseny – 1. tétel
L. van Beethoven: Egmont – nyitány
F. Schubert: Erlkönig
F. Schubert: Der Tod und das Mädchen
F. Schubert: Pisztráng-ötös – 4. tétel
F. Schubert: Befejezetlen-szimfónia
F. Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia – idée fixe valamelyik tételben
F. Chopin: g-moll ballada
Liszt F.: Haláltánc
Liszt F.: Les Préludes
R. Wagner: Tannhäuser – nyitány
G. Verdi: Aida – nyitány
M. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
R. Strauss: Salome – Hétfátyoltánc
663
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C. Debussy: Egy faun délutánja
Bartók B.: Táncszvit
Bartók B.: Concerto
Kodály Z.: Psalmus Hungaricus
Kodály Z.: Galántai táncok
I. Stravinsky: Le Sacre du Printemps – 1. rész
I. Stravinsky: Zsoltárszimfónia
A. Schönberg: Pierrot lunaire
A stílus, műfaj behatárolásával
Palestrina:
Gesualdo:
Purcell:
Monteverdi:
Corelli:
Rameau:
Bach:

Vivaldi:
Händel:
Gluck:
Haydn:

Mozart:

Beethoven:

Schubert:

Missa Papae Marcelli
Moro lasso
Dido és Aeneas
L’Orfeo
Concerto Grosso – ’karácsonyi’ op. 6. no. 8.
Hyppolite és Aricia
János-passió
Magnificat
h-moll mise (Kyrie, Credo, Sanctus)
Brandenburgi versenyek
h-moll szvit
Musikalisches Opfer
Goldberg-változatok
A fúga művészete (téma)
Gloria
A négy évszak
Messiás
Orfeusz és Euridiké
Napszak-szimfóniák
A megváltó hét szava
Szimfónia No. 45.
C-dúr „Kaiser” vonósnégyes
Don Giovanni
A varázsfuvola
„Jupiter” C-dúr szimfónia (K. 551)
„Nagy” g-moll szimfónia (K. 550)
d-moll zongoraverseny
C-dúr „Dissonanzen” vonósnégyes
Requiem
3., 5., 9. szimfónia
Zongoraszonáták:
cisz-moll „Holdfény” (op. 27 no.2)
f-moll „Appassionata” (op.57)
Hegedűverseny
Egmont-nyitány
a-moll vonósnégyes (op. 132)
dalok
Erlkönig
Der Tod und das Mädchen
Die Schöne Müllerin
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d-moll „A halál és a lányka” vonósnégyes
Pisztráng-zongoraötös
h-moll „Befejezetlen” szimfónia
Weber:
A bűvös vadász
Mendelssohn: „Skót” szimfónia
Szentivánéji-álom kísérőzene
e-moll hegedűverseny
Schumann: Carnaval
A költő szerelme – dalciklus
Berlioz:
Fantasztikus szimfónia
Chopin:
g-moll Ballada
Brahms:
IV. szimfónia
d-moll és B-dúr zongoraverseny
Hegedűverseny
Német Requiem
Liszt:
Haláltánc
Esz-dúr zongoraverseny
I. Rapszódia
Szimfonikus költemények (Les préludes, Mazeppa)
Wagner:
Tannhäuser
Walkür
Verdi:
Rigoletto
Aida
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Mahler:
1. szimfónia
R. Strauss:
Zarathustra
Salome
Rahmanyinov: Holtak szigete
Debussy:
Egy faun délutánja
A tenger
Bartók:
Színpadi művek (összes)
Táncszvit
Concerto
Cantata profana
Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
Kodály:
Psalmus Hungaricus
Galántai táncok
Stravinsky: Le Sacre du Printemps
A katona története
Zsoltárszimfónia
Schönberg: Pierrot lunaire
Berg:
Wozzeck
Sosztakovics: 7. szimfónia
Messiaen:
Kvartett az idők végezetére

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
665
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Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

CD lejátszó az I. feladatlaphoz

CD lejátszó, segédanyagok
a tételsorba építve

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

I. Feladatlap
80 perc

II. Feladatlap
40 perc

Zenefelismerés,
tesztjellegű,
Szöveges
illetve rövid
zenetörténeti
válaszokat
feladatok
igénylő
zenetörténeti
feladatok
50 pont
50 pont
100 pont

Egy tétel kifejtése
„A” feladat:
Zenetörténeti téma önálló kifejtése
„B” feladat:
Alapvető formatani ismeretek kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központilag kiadott, két feladatlapból álló feladatsort
kell megoldania. Az I. feladatlap megoldása a zenefelismeréssel kezdődik, a közös
zenehallgatás után a további feladatokat tetszőleges sorrendben és időbeosztással oldhatják
meg a vizsgázók, a rendelkezésre álló idő alatt. A II. feladatlapon belül a rendelkezésére álló
időt mindenki tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
666

1518

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

I. feladatlap
Az I. feladatlap első feladata a zenefelismerés, amelynek szemelvényei a műjegyzékből
kerülnek ki. A bejátszások időtartama 1-1,5 perc, a 6-8 idézet egyszer-egyszer szólal meg. A
felismerés feladatok után egy zenetörténeti jelentőségű zenemű közismert témáját négyszer
hallgatják meg a vizsgázók, majd a kezdőhang megadása után, emlékezetből kell lejegyezniük
azt. A rövid válaszokat igénylő kérdések zenei alkotások időrendbe helyezését, korok szerinti
csoportosítását, korstílusok és híres zeneművek párosítását, korstílusok és jellemzőik
egymáshoz rendelését, híres komponisták és alkotásaik kiválasztását, szakmai fogalmak
meghatározását illetve hiányos szövegek fogalmi kiegészítését tartalmazzák. A tesztlapban
szereplő korszakok a részletes követelményekben felsorolt zenetörténeti korszakok közül
kerülnek kijelölésre.
II. feladatlap
A II. feladatlap egy kifejtendő esszékérdést tartalmaz, amely lehet egy zenetörténeti korszak
vagy műfaj leírása, egy zeneszerző vagy egy zenetörténeti jelentőségű mű bemutatása. A
vizsgázó három előre megadott téma közül választhat.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési
útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem
bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga tételsorát az általános és részletes vizsgakövetelmények alapján kell
összeállítani. A vizsgázó vázlatot készíthet, amelyet tételének kifejtésekor használhat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgára legalább 20 tételből álló tételsor készül. A vizsgázó a kihúzott tétel „A” és
„B” feladatait válaszolja meg. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és
vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni.
Témakörök:
„A” feladat:
Egy zeneszerzői életmű bemutatása,
műelemzés vagy
egy műfaj fejlődéstörténetének bemutatása.
„B” feladat:
Egy jellegzetes forma- vagy formatani jelenség bemutatása.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A”
„B” feladat
Összesen
feladat
Általános zenetörténeti ismeret
15 pont
15 pont
Műfajismeret
10 pont
10 pont
Kapcsolódó tantárgyi ismeretek
8 pont
8 pont
(történelem, irodalom, művészettörténet)
Fogalmazás
2 pont
2 pont
667
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Formatani ismeretek
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

35 pont

15 pont
15 pont

15 pont
50 pont
”

53. Az R. Melléklet NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI
VIZSGA
fejezete
az
I.
RÉSZLETES
ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
- Népi énekes,
- Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős).
A) KOMPETENCIÁK
1. Néprajzi, népzenei és klasszikus zenei alapfogalmak helyes használata
TÉMÁK
1.1. Zenei, népzenei
szakkifejezések
1.2. Zenei
jelrendszerek
1.3. Fogalmazás,
előadás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismeri és helyesen használja a zenei és népzenei
szakkifejezéseket, néprajzi alapfogalmakat.
Pontosan értelmezi a kottaképet.
Megfelelően ismeri a zenei jelöléseket.
Egyszerű népdal lejegyzéséhez szükséges kottaírási
gyakorlattal rendelkezik.
Az alapvető szaknyelvi kifejezések birtokában igényesen
fogalmaz szóban és írásban egyaránt.
A néphagyományhoz, népművészethez, paraszti
életmódhoz kapcsolódó szókészlettel bír.
2. Emlékezőképesség, zenei memória

TÉMÁK
2.1. Zenefelismerés
2.2. Összefüggések
keresése
2.3. Zenei példák

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Klasszikus, vagy népzenei hangfelvétel alapján ismerjen
rá az adott zeneműre, dallamra.
Tanulmányai során megszerzett közismereti és zenei
ismereteit egységben tudja kezelni.
A felmerülő feladatokhoz megfelelő dallampéldákat tud
társítani saját hangszeres, énekes repertoárjából.
3. Pontosság

TÉMÁK
3.1. Dallamírás
3.2. Ismeretátadás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Hangfelvétel alapján készített kottaképe világos,
áttekinthető, jelrendszerében egyértelmű, pontos.
Ismereteit tényszerűen, áttekinthetően, megfelelő logikai
sorrendben közli.
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B) TÉMAKÖRÖK
1. Zenetörténeti ismeretek
TÉMAKÖRÖK
1.1. A középkor
zenéje
1.2. Barokk
1.3. Bécsi klasszika
1.5. Romantika
1.6. 20. század

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja bemutatni a gregorián és a reneszánsz korszakot, a
jelentősebb komponistákat, műfajokat.
Tudja bemutatni a barokk zene korszakát, kiemelni a
főbb zeneszerzőket, műveiket, műfajokat.
Tudja bemutatni és korban elhelyezni a bécsi klasszika
korszakát, szerzőit, műfajait.
Tudja bemutatni a romantikus komponistákat és
műveikkel jellemzi az adott korszakot.
Tudja bemutatni a 20. század főbb irányzatait,
megnevezve magyar szerzőket és műveiket.
2. Népzenetörténeti ismeretek

TÉMAKÖRÖK
2.1. Népzenekutatás a
19. század végén és a
20. század első felében
2.2. Népzenekutatás a
II. világháború után
2.3. Magyar népi
hangszerek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje Vikár Béla, Bartók Béla és Kodály Zoltán
népzenekutató tevékenységét.
Legyen képes bemutatni a kor gyűjtéstechnikai
eszközeit.
Ismerje a kor népzenekutatóinak tevékenységét (Lajtha
László, Vargyas Lajos, Martin György, Kallós Zoltán).
Ismerje a magyar népi hangszerek csoportosítását,
működési elvét.
3. Népzeneelméleti ismeretek

TÉMAKÖRÖK
3.1. A magyar népzene
stílusrétegei
3.2. A magyar népzene
táji, területi tagolódása
3.3. Népzene és
életmód kapcsolata

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a magyar népzene régi rétegeit (pl. ugor ősréteg,
pentaton kvintváltó stílus, pszalmodizáló stílus) és új
stílusát. Tudja bemutatni a legfontosabb stílusrétegek
jellemzőit.
Legyen tájékozott a zeneanyag földrajzi tagozódásában.
Ismerje és tudja bemutatni a dialektusterületeket, azon
belül a fontosabb tájegységeket.
Legyen tájékozott a paraszti életmód éves rendjében.
Tudja bemutatni a munkaalkalmakhoz, ünnepekhez,
életfordulóhoz kapcsolódó szokásokat, táncalkalmakat.
4. Zenefelismerés

TÉMAKÖRÖK
4.1. Vokális népzene
4.2. Instrumentális
népzene
4.3. Klasszikus zene

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje fel autentikus hangfelvétel alapján a dallam
stílusrétegét.
Ismerje fel autentikus hangfelvétel alapján az adott
hangszert, zenekari összeállítást.
Ismerjen fel hangfelvétel alapján közismert
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zeneműrészletet vagy nagy zenei korszakot.
5. Népdallejegyzés
TÉMAKÖRÖK
5.1. Strofikus, vokális
népdal lejegyzése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudjon lejegyezni autentikus strofikus vokális
dallamot többszöri meghallgatással.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
90 pont

15 perc
60 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

NINCS

hangszer

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

CD lejátszó a II. részhez

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
I. Feladatlap
II. Feladatlap
50 perc
70 perc
Zenei kifejezések,
Klasszikus és népzene
zenetörténeti
Egy problémaközpontú tétel kifejtése.
felismerés,
adatok,
Egy népzenei dialektus, vagy egy nagyobb
népzeneelméleti
népdallejegyzés,
ünnepkör bemutatása, vagy a népzenekutatás egy
fogalmak,
zenetörténeti és
jelentős korszakának ismertetése.
néprajzi,
népzenetörténeti
népzenetörténeti
ismeretek
kérdések
36 pont
54 pont
90 pont
60 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az I. és a II. feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint
oszthatja meg az egyes feladatok között, azonban a II. feladatlap zenehallgatási
(zenefelismerés) anyagának lejátszására a vizsgarész-összetevő elején kerül sor.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Példák a lehetséges feladattípusokra:
- Tesztjellegű feladatok:
Feleletválasztó feladatok:
- egyszerű választás,
- többszörös választás,
- illesztés (párosítás, csoportosítás),
- sorrend meghatározása,
- ok-okozati összefüggés keresése,
- igaz-hamis választás.
- Rövid választ igénylő feladatok:
Feleletalkotó feladatok:
- rövid válasz (meghatározás),
- több jellemző felsorolása, megnevezése,
- adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés),
- fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz,
- folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
- ok-okozati összefüggések felismerése,
- tényadatok rendezése megadott szempontok szerint.
- Szöveges (kifejtendő) feladatok
- ismertetés,
- elemzés,
- összehasonlítás.
A feladatsor egészében a következő tartalmi arányok érvényesülnek:
Zenetörténeti ismeretek

30%

Népzenetörténeti ismeretek

20%

Népzeneelméleti ismeretek

20%

Zenefelismerés

15%

Népdallejegyzés

15%

Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
A vizsgán az írásbeli összpontszám kb. 40%-ban egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
megoldásával és kb. 60%-ban szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott válaszokkal érhető el.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
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A szóbeli tétel egy feladatból áll, amelyet a vizsgázó a tételsorból húz. A szóbeli tételsor 2025 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
Az egyes tételekhez – témájuktól függően – képanyag, térkép, kottamelléklet csatolható.
A tétel bemutatásához a vizsgázó felhasználhatja énekrepertoárját, hangszeres demonstrációt
tarthat.
A szóbeli vizsga témakörei:
- egy népzenei dialektus, vagy nagytáj ismertetése,
- a népzenekutatás nagyobb időszakának, vagy jelentős személyiségének
bemutatása,
- egy nagyobb évköri ünnep, vagy életforduló szokásainak bemutatása.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli feleletek értékelése az egyes tételekhez készített részletes értékelési útmutató
alapján történik. Az útmutatók az alábbi szempontok alapján rögzítik a feladatmegoldáskor
elvárható műveleteket és tartalmi elemeket.
Az értékelés szempontjai
Pontszám
Történeti, időrendi, földrajzi pontosság
20 pont
Zeneelméleti jártasság, alapfogalmak ismerete
20 pont
Előadásmód, egyediség, kreativitás
10 pont
Összefüggések felismerése, bemutatása
10 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
60 pont
”

54. Az R. Melléklet SZÓRAKOZTATÓ ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:
„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A szórakoztató zenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes
érettségi követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
- Énekes szólista,
- Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős).

A) KOMPETENCIÁK
TÉMÁK
1.1. Kottaolvasási készség
1.2. Áttekintő képesség
1.3. Emlékezőképesség

1. Áttekintő- és emlékezőképesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes lapról kottaképet olvasni, értelmezni.
Ismerje a jelentősebb zenei műszavakat, utasításokat.
Legyen képes beazonosítani a formai és tartalmi
elemeket, felismerni az összefüggéseket.
Ismerje az általános zenetörténet nagy korszakait,
stílusjegyeit, műfaji sajátosságait.
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2. Zenei hallás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Rendelkezzen megfelelő zenei hallással és
emlékezőképességgel.

TÉMÁK
2.1. Zenei hallás

B) TÉMAKÖRÖK
1. Zenetörténeti ismeretek
TÉMAKÖRÖK
1.1. Zenetörténeti ismeretek

1.2. Klasszikus zenetörténet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes tájékozódni a zenetörténeti
korokban, valamint ismerje a műfaji
sajátosságokat. (Zenetörténeti korok: középkor,
reneszánsz, barokk, bécsi klasszika, romantika,
XX. század.)
Ismerje a legjelentősebb zeneszerzőket,
előadóművészeket és munkásságukat, illetve
műveiket. (Lassus, Palestrina, Gesualdo,
Pergolesi, Bakfark, Corelli, J.S. Bach, Händel,
Vivaldi, Monteverdi, Mozart, Haydn,
Beethoven, Berlioz, Erkel, Wagner, Verdi, Liszt,
Chopin, Brahms, Muszorgszkij, Debussy,
Csajkovszkij, Ravel, Gershwin, Schönberg,
Bizet, Bartók, Kodály)
2. Műelemzés

TÉMAKÖRÖK
2.1. Műelemzés és stílusismeret

2.2. Zenetörténeti ismeretek
2.3. Alapvető elméleti ismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes adott zeneművek egyszerűbb
elemzésének kivitelezésére (L'Orfeo, 3. Eroica
szimfónia, Dante szimfónia, Mazeppa, Bánk bán,
Hunyadi László, Parsifal, A kékszakállú herceg
vára, Varázsfuvola, Figaro házassága, Fantasztikus
szimfónia).
Ismerje a különböző stílusokat és műfaji
jellegzetességeket.
Ismerje és különböztesse meg egymástól a
zenetörténeti korszakokat azok stílusjegyeinek és
műfaji sajátosságainak birtokában.
Legyen képes értelmezni és felismerni az alapvető
zenei szakkifejezéseket, előadási jeleket,
utasításokat.
3. Zenehallgatás

TÉMAKÖRÖK
3.1. Zenetörténeti ismeretek

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes tájékozódni a pop-rock, tánczene
műfajok zenetörténeti korszakaiban, azok jellemző
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3.2. Stílus- és műfaji ismeretek
3.3. Zenei hallás
3.4. Zenemű felismerése

stílusjegyei alapján, valamint ismerje a műfaji
sajátosságokat.
Legyen képes tájékozódni a pop-rock, tánczene
korszakaiban és ismerje azok sajátosságait.
Rendelkezzen megfelelő zenei hallással és
emlékezőképességgel.
Legyen képes felvétel alapján zenemű felismerésére
annak egy-egy jellegzetes részletéről.

4. Könnyűzene és jazztörténet (csak pop-rock, tánczene műfajban)
TÉMAKÖRÖK
4.1. Zenetörténeti ismeretek
4.2. Műfaji ismeretek
4.3. Könnyűzene és jazztörténet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes tájékozódni a zenetörténeti korokban
azok jellemző stílusjegyei alapján, valamint ismerje a
műfaji sajátosságokat.
Legyen képes tájékozódni a könnyű- és jazz-zene
korszakaiban és ismerje azok sajátosságait.
Ismerje a legjelentősebb zeneszerzőket,
előadóművészeket és munkásságukat, illetve műveiket.
(Elvis Presley, The Beatles, Queen, Rolling Stones,
Jimi Hendrix, Mahalia Jackson, Bessie Smith, Scott
Joplin, Jelly Roll Morton, Joe King Oliver, Louis
Armstrong, Count Basie, Duke Ellington, Bennie
Goodman, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Dizzie
Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles
Davis, John Coltrane)

5. Népzene történet (csak népi cigányzene, szalonzene műfajban)
TÉMAKÖRÖK
5.1. Zenetörténeti ismeretek
5.2. Műfaji ismeretek
5.3. Népzene történet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes tájékozódni a zenetörténeti korokban
azok jellemző stílusjegyei alapján, valamint ismerje a
műfaji sajátosságokat.
Legyen képes tájékozódni a zenetörténeti
korszakokban és ismerje azok sajátosságait.
Ismerje a legjelentősebb tájegységeket,
népdalgyűjtőket és munkásságukat, illetve a
jelentősebb népdalokat.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
90 pont

15 perc
60 pont
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A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

CD lejátszó az I. részhez

NINCS

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

30 perc

150 perc

Zenehallgatáshoz
kapcsolódó
feladatok

Zenetörténeti
ismeretek, poprock,
tánczenetörténet,
népzenetörténet
(műfajnak
megfelelően)

20 pont

70 pont
90 pont

Egy problémaközpontú tétel kifejtése
„A” feladat:
zenetörténeti ismeretek,
„B” feladat: műelemzés

60 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania. A vizsgázó az I.
és a II. feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között, azonban az I. feladatlap zenehallgatási (zenefelismerés) anyagának
lejátszására a vizsga elején kerül sor.
Hangzó anyag összeállítására, lejátszására vonatkozó információk:
- a feladatlapon megadott számú zenemű lejátszására a feladatok sorrendjében kerül sor,
- egy zenei idézet hossza jellemzően legalább egy perc, legfeljebb négy perc, amely a
zeneszám jellemző részét mutatja be,
- a felhangzó idézetek között rövid, pár másodperces szünet szükséges.
A teljes zenehallgatási anyagot kétszer szükséges lejátszani az I. feladatlap időtartama alatt.
Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökből történő átfogó számadás:
I. feladatlap:

675

1527

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Az ismertebb zeneművek felismerését és ismeretét vizsgáló feladatok, amelyek az alábbi
témakörök számonkérésére irányulnak:
- Zenemű, szerző, zenetörténeti kor felismerése hallás alapján.
II. feladatlap
Zenetörténeti korok, zeneszerzők és műveik ismeretét vizsgáló feladatok, amelyek az alábbi
témakörök számonkérésére irányulnak:
- a klasszikus zenetörténet ismerete,
- a pop-rock, tánczenetörténet, népzenetörténet ismerete (műfajnak
megfelelően),
- zeneművek ismerete, egyszerűbb elemzése.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az I. feladatlap táblázatot tartalmaz, amely a felhangzó zenei részletek alapján tölthető ki.
A zenei idézetek lejátszása a feladatok sorrendjében megszakítás nélkül történik, majd egyszer,
a sorrendet megtartva, ismétlésre kerül sor.
A vizsgázó meghatározza és lejegyzi a mű címét, annak szerzőjét (külön instrukció esetén az
előadót), valamint a kapcsolódó zenetörténeti kor megnevezését (ahol a feladatlap ezt lehetővé
teszi).
A hallás alapján kitöltendő feladatok aránya a feladatlap pontértékéből: 100%.
A II. feladatlap szöveges feladatokat tartalmaz. A szöveges feladatok összeállítása az alábbi
témakörökből történik: zenetörténeti korok, zeneszerzők és műveik alapismerete. A szöveges
feladatok aránya a feladatlap pontértékéből: 100%.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
– ismertetés,
– fogalommeghatározás,
– szövegkiegészítés,
– párosítás,
– feleletválasztás,
– igaz-hamis állítások megjelölése,
– kifejtés és elemzés.
Ismertetés: A feladatban megjelölt téma ismertetése 4-5 mondatban.
Fogalommeghatározás, definíciók: az alapfogalmak pontos definiálása.
Szövegkiegészítés: megadott vagy tanulmányok során megismert tartalmakkal
mondatkiegészítés. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmak párosítása.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül a helyes megjelölése.
Igaz-hamis állítások megjelölése: az adott állítás igaz vagy hamis.
Kifejtő kérdések, elemzés: bővebb leírást igénylő, tartalmilag átfogóbb zenetörténeti
vonatkozású leírások és egyszerűbb elemzések.
Felismerés hallás alapján: a felhangzó művek címének, zeneszerzőjének (vagy előadójának),
valamint a kapcsolódó zenetörténeti kor meghatározása.
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
Példák a lehetséges feladattípusokra
1. Fogalommeghatározás: Írja a zenei szakkifejezések mellé a magyar jelentését! pl. Fortissimo
2. Folyamatleírás: Mit kell tennie, ha kottában a diminuendo kifejezést látja?
3. Párosítás: Mi a szonáta? Társítson hozzá zeneszerzőt és művet is!
4. Ismertetés: Mutassa be röviden a beatkorszak zenéjét!
5. Jellemzés: Milyen tételekből áll a szimfónia, sorolja fel általános jellemzőiket!
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6. Felsorolás: Soroljon fel legalább 4, a pop-rock- és tánczenében használt fúvós hangszert!
7. Hasonlítás: Hasonlítsa össze az dél-amerikai és az afro-amerikai zene stílusait!
Szöveges (kifejtendő) feladatok
Példák a lehetséges feladattípusokra
1.
Elemzés: Írja le W. A. Mozart: Don Giovanni c. operájának fontosabb szereplőit!
2.
Kifejtés: Ismertesse a bebop korszak jellemzőit és kialakulását, jelentősebb előadóit!
A feladatsor egészében a következő tartalmi arányok érvényesülnek a témaköröket illetően:
Zenehallgatás
22 %
Zenetörténeti ismeretek, pop-rock, tánczene történet, vagy népzene
78 %
történet, műelemzés
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési
útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem
bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a zenetörténeti
ismeretek bemutatását igényli a vizsgázóktól.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel két feladatból áll:
– „A” feladat: zenetörténeti ismeretek (klasszikus zenetörténet),
– „B” feladat: műelemzés (adott zenemű elemzése és szerzőjének bemutatása).
A két feladat között tartalmi átfedés lehet.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható maximális pontszámokat.
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismereteket is értékelik.
Az egyes tételekhez részletes értékelési útmutató készül.
A szóbeli feleletek értékelése az értékelési útmutatóban részletezett szempontok és
kompetenciák alapján történik.
„A” feladat: zenetörténeti ismeretek
„B” feladat: műelemzés
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

30 pont
30 pont
60 pont
”
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55. Az R. Melléklet TÁNCOS ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI
VIZSGA
fejezete
az
I.
RÉSZLETES
ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:

I.

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

A táncos ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
- Klasszikus balett-táncos,
- Kortárs- modern táncos,
- Néptáncos,
- Színházi táncos.

A) KOMPETENCIÁK
1. Tánctörténeti források használata és értékelése
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
1.1. Tánctörténeti forrásokból
Legyen képes a forrásból információkat gyűjteni,
(pl. tárgyi, írásos) információk
megállapításokat tenni és azokat saját, ismeretei alapján
gyűjtése, következtetések
ismertetni.
megfogalmazása
1.2. Különböző típusú
tánctörténeti forrásokból
Tudjon a különböző típusú források között
származó információk
kapcsolódási pontokat találni és azok összefüggéseit
összegzése
legyen képes ismertetni.
1.3. Képi források (pl.
fényképek, karikatúrák,
plakátok, filmek, internet stb.)
tánctörténeti szempont szerinti
értelmezése
1.4. Információk gyűjtése és
következtetések levonása
kronológiákból
1.5. Tánctörténeti fogalmak
azonosítása, helyes használata

TÉMÁK
2.1. Tánctörténeti fogalmak
helyes használata
2.2. A tánctörténeti szaknyelv
helyes használata

Legyen képes információkat beazonosítani,
rendszerezni a képi források segítségével.
Legyen képes tánctörténeti adatsor alapján szóbeli és
írásbeli válaszokat összeállítani a kronológiának
megfelelően.
Tudja meghatározni a tánctörténeti fogalmakat a
források alapján.
2. A szaknyelv alkalmazása
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a tánctörténeti szakszókincset helyesen
használni.
Tudja az idegen kifejezéseket helyesen kiejteni.
Ismerje a tánctörténeti szaknyelv alapvető
szakszavait, kifejezéseit.
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3. Tánctörténeti tájékozódás térben és időben
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

TÉMÁK
3.1. Konkrét tánctörténeti
események térben és időben való
elhelyezése
3.2. A nagy történelmi korok és
művészeti korszakok
elnevezésének, sorrendjének,
valamint legfontosabb
jellemzőinek ismerete
tánctörténeti szemszögből
3.3. A balett korszakolása az
európai táncművészetben
3.4. A néptánc korszakolása az
európai táncművészetben

Legyen képes elhelyezni a tánctörténeti jelenségeket,
eseményeket a különböző művészettörténeti korokban.
A források, fogalmak, meghatározások alapján legyen
képes beazonosítani a jelentősebb tánctörténeti
helyszíneket.
Tudjon önállóan ismertetni konkrét tánctörténeti
eseményeket, eseménysorokat.

Legyen képes kronologikusan bemutatni balett
kialakulását és fejlődését a XX. század közepéig.
Legyen képes kronologikus képet mutatni az néptánc
fejlődéséről és a magyar színpadi néptáncművészet
kialakulásáról a XX. század közepéig.
3.5. A történeti fejlődés során
Tudja önállóan felsorolni a tánctörténet jelentősebb
kialakult jelentősebb tánctörténeti központjait, illetve időrendben bemutatni
régiók bemutatása
jelentőségüket a táncművészet fejlődésben.
4. A tánctörténeti eseményeket alakító tényezők feltárása
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
4.1. A tánctörténeti eseményeket Legyen képes valamely jelenkori tánctörténeti
alakító társadalmi, történelmi
esemény, jelenség előzményeire vonatkozó állításokat
tényezők bemutatása
megfogalmazni.
4.2. Az egyetemes tánctörténet
Tudjon példákat hozni, az egyetemes tánctörténet
legfontosabb eseményeinek
legfontosabb eseményeire.
bemutatása
4.3. A magyar tánctörténet
Tudjon példákat hozni a magyar tánctörténet
legfontosabb eseményeinek
legfontosabb eseményeire.
bemutatása
4.4. Személyek, alkotópárok,Legyen képes a tánctörténeti források és megszerzett
csoportok szerepének bemutatása
ismeretei segítségével a tánctörténet szereplőinek a
tánctörténet eseményeinek
tánctörténet eseményeire gyakorolt szerepét bemutatni.
alakulásában
4.5. A vallás és a tánc kapcsolata Legyen képes a tánctörténet folyamatában értelmezni a
vallás és a tánc kapcsolatát.
Tudja ismertetni a különböző korokban a tánc szerepét
a vallási gyakorlatban.
Tudja bemutatni a tánc és a vallás kapcsolatának
változásait, és ennek folyamatát a tánctörténetben.
Tudjon példákat hozni, a vallási témák továbbélésre a
színpadi táncművészetben.
4.6. Eszmék, ideológiák szerepe a Legyen képes bemutatni az eszmék, ideológiák és
táncművészetben
táncműfajok, alkotók kapcsolatát.
B) TÉMAKÖRÖK
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1. A prehistorikus kor tánctörténete
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. A matriarchális és a patriarchális
társadalmi formák jellemzése,
kapcsolata a tánccal

1.2. A tánc keletkezésével kapcsolatos
alapvető elméletek bemutatása

Ismerje a matriarchális és a patriarchális
társadalmi formákat.
Ismerje az animizmus, a mágia és a rítus
fogalmát.
Legyen képes bemutatni a matriarchális és a
patriarchális társadalmi formák táncéletét.
Tudja ismertetni Boucher de Perthes, és Curt
Sachs nézeteit, elméletét.

1.3. Közösségi táncok, mulatsági táncok Tudja meghatározni a termékenységi táncok,
és rituális táncok
vadásztáncok, harci táncok, asztrális táncok
jellemzőit, illetve meghatározni a táncok
szerepét a közösség életében.
2. A klasszikus kor tánctörténete
TÉMAKÖRÖK
2.1. Egy európai ókori civilizáció
táncéletének bemutatása
2.2. Egy Európán kívüli ókori
civilizáció táncéletének bemutatása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a görög és a római civilizáció
táncművészetét.
Tudja jellemezni India vagy Japán táncművészetét.

3. A reneszánsz és a barokk táncélete, előzmények a középkorban
TÉMAKÖRÖK
3.1. Az egyház befolyásának
bemutatása a kora középkor
táncéletére
3.2. A középkor legfontosabb
tánceseményei
3.3. A lovagi (világi) kultúra
hatásának bemutatása a középkori
táncéletre
3.4. A reneszánsz életszemlélet
hatása a táncművészetre
3.5. A reneszánsz korban
kialakuló új táncformák,
táncesemények
3.6. A reneszánsz táncmesterek,
társasági táncok
3.7. A reneszánsz hatása a kor
magyar táncéletére
3.8. Az udvari balett megjelenése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes ismertetni a tánc szerepét a kora
középkori egyház életében.
Tudja ismertetni a misztériumjáték és a táncdüh
táncformákat.
Tudja ismertetni a lovagi kultúra jellemző vonásait.
Ismerje a carola, estempida és saltarello lovagi
táncokat.
Ismerje a humanista gondolkodásmód jellemző
vonásait, hatásait a táncművészetre.
Tudja ismertetni a ballo, az intermédiumok, trionfók és
commedia dell’ arte, valamint a karneváli felvonulások
tánctörténeti jelentőségét.
Ismerje Domenico Da Ferrara és Cesare Negri
munkásságát.
Ismerje a pavane és gagliarde táncpárt és a branle
körtáncot.
Ismerje Mátyás király udvartartásának táncéletét.
Ismerje az udvari balett megjelenésének előzményeit.
Ismerje Medici Katalin táncpártoló szerepét és a Kirké,
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avagy a királyné víg balettje c. udvari balett
jelentőségét a táncművészetben.
Legyen képes meghatározni XIV. Lajos szerepét a
francia barokk táncművészetben.
Ismerje Beauchamps, Lully és Moliére szerepét az
udvari balett fejlődésében.

3.9. XIV. Lajos szerepe a
táncművészetben
3.10. A táncművészet
intézményesülése
Franciaországban
3.11. A rokokó hatása a
balettművészetre

Tudja ismertetni a Királyi Táncakadémia és a Királyi
Zene- és Táncakadémia jelentőségét a tánctörténetben.
Ismerje a rokokó általános jellemzőit.
Tudja ismertetni a rokokó hatását a táncművészetre.
Ismerje a korszak jelentősebb női és férfitáncosait
Vestris dinasztia, Marie Camargo és Marie Sallé).
Tudja ismertetni a kastélyszínházak és az „Eszterházyesték” táncesemény jelentőségét.

3.12. XVIII. századi magyar
táncéletet

4. A felvilágosodás korának táncélete
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. A felvilágosodás hatása a
táncművészetre

Legyen képes bemutatni a felvilágosodás hatását a
táncművészetre.

4.2. A cselekményes balett
megjelenése a táncművészetben
4.3. Noverre és munkássága
4.4. Noverre művészi
ideológiájának legmeghatározóbb
követői
4.5. A magyar balett előzményei

Tudja meghatározni a cselekményes balett műfaji
sajátosságait.
Ismerje a cselekményes balett jelentőségét a színpadi
táncművészet fejlődésének történetében.
Tudja ismertetni Noverre életrajzát és munkásságát.
Ismerje Noverre a Levelek a táncról és a balettekről c.
művét.
Ismerje Noverre követőinek szerepét a
táncművészetben.
Tudja ismertetni Salvatore Viganó coreodramma
műfajának jellemzőit.
Ismerje a jezsuita színjátszás tánctörténeti jelentőségét.

5. A romantika táncélete
TÉMAKÖRÖK
5.1. A romantikus balett
kialakulásának társadalmi,
történelmi, táncművészeti
előzményei
5.2. A romantika mint
stílusteremtő korszak
5.3. A romantikus balett
legfontosabb újításai, előadói,
művei, alkotói

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a nagy francia forradalom hatását a
táncművészetre.
Ismerje Carlo Blasis szerepét a romantikus balett
technika kialakulásában.
Tudja ismertetni a romantikának mint korstílusnak a
meghatározó jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a romantika hatására
megjelenő újításokat a balettművészetben.
Ismerje a romantikus balett legjelentősebb alkotóit:
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Filippo Taglioni, Jules Perrot.
Ismerje a romantikus balett „stílusteremtő” romantikus
balettjeit: La Sylphide és a Giselle.
Ismerje a romantikus balett világhírű táncosnőit: Marie
Taglioni, Carlotta Grisi, Fanny Elssler
Ismerje a romantikus balett legjelentősebb balett
pedagógiai rendszerezőjét: Carlo Blasis.
5.4. A nyugati balettművészet
hanyatlása
5.5. A klasszikus balett virágzása
Oroszországban

5.6. A reformkor magyarországi
táncos generációi, meghatározó
táncművészei, művei

5.7. Az Operaház megnyitásának
és megnyitásának előzményei

Tudja meghatározni a nyugat balettművészet
hanyatlásának okait és az átmeneti korszak jellemzőit.
Tudja ismertetni Jules Perrot és Arthur Saint-Leon
szerepét a romantikus balett hagyományok
átörökítésében.
Tudja ismertetni Marius Ivanovics Petipa munkásságát
az orosz klasszika létrejöttében.
Ismerje a polgári színjátszás szerepét a magyar
színpadi táncművészet kialakulásában.
Tudja ismertetni Borzas Farkas József és Szöllősy
Szabó Lajos munkásságát a magyar színpadi
táncművészet fejlődésében.
Ismerje a néptánc szerepét a magyar karakterű
balettművészet eszméjében.
Ismerje a Nemzeti Játékszín, a Pesti Magyar Színház
(Nemzeti Színház elődje) jelentőségét a magyar
színpadi táncművészet fejlődésében.
Tudja ismertetni Campilli Frigyes, Saáry Fanni és
Aranyváry Emilia szerepét a magyar balett
művészetben.

6. A XX. század elejének táncélete
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

6.1. Gyagilev és az Orosz Balett

Ismerje Szergej Gyagilev szerepét a balettművészet
megújulásában.
Tudja ismertetni az Orosz Balett „összművészeti”
jellegét.
Legyen képes ismertetni Mihail Fokin és Vaclav
Nizsinszkij tánctörténeti szerepét a balettművészet
megújításában.
6.2. Balanchine és a neoklasszikus Ismerje George Balanchine kapcsolatát az Orosz
balett kezdetei
Balettel.
Tudja ismertetni a neoklasszicizmus és a szimfonikus
balett jellemzőit.
Ismerje Balanchine: Szerenád c. stílusteremtő művét.
6.3. A szabadtánc és a
Ismerje a szabad tánc kialakulásának társadalmi és
mozdulatművészet kialakulása az történelmi okait.
USA-ban és Európában
Tudja ismertetni Isadora Duncan szerepét a szabadtánc
létrejöttében.
Ismerje Ruth St Denis és Ted Shawn munkásságát a
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6.4. Az Operaház története 1950ig
6.5. A „Gyöngyösbokréta”
mozgalom

6.6. Az amatőr és a hivatásos
néptáncegyüttesek megjelenése
Magyarországon

moderntánc kialakulásában.
Ismerje a stílusteremtő Martha Graham munkásságát.
Ismerje Laban Rudolf szerepét az európai moderntánc
kialakulásában.
Legyen képes bemutatni Dienes Valéria és Szentpál
Olga szerepét a hazai mozdulatművészet
kialakulásában.
Legyen képes bemutatni Guerra Miklós, Jan
Cieplinski, Nádasi Ferenc szerepét a magyar
balettművészet fejlődésében.
Ismerje a „Gyöngyösbokréta” mozgalom és a magyar
színpadi néptáncművészet kialakulásának kapcsolatát.
Ismerje a bokrétás együttesek összművészeti
törekvéseit.
Ismerje a „Gyöngyösbokréta” mozgalom
megtermékenyítő hatását a társművészetekre.
Legyen képes ismertetni a Néphadsereg Központi
Művészegyüttese, a Magyar Állami Népi Együttes és a
Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi
Művészegyüttesének megalakulását.
Tudja ismertetni az orosz mintára létrejött „hármas
egység” szervezeti formát.
Tudjon bemutatni egy, az intézmény régiójához
tartozó, ezen időszakban megalakult amatőr
néptáncegyüttest, pl. Pécs – Mecsek Táncegyüttes.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
90 pont

15 perc
60 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

Vizsgacsoportonként
legalább három példány
helyesírási szótár

NINCS
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Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
tematika

Anyag

NINCS

Mikor?

jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt-jellegű
feladatok

Rövid válaszokat
igénylő feladatok

45 pont

45 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése

90 pont

60 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között
és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Teszt-jellegű feladatok
A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra (pl. források
használata, szaknyelv alkalmazása) és tartalmakra (pl. név, évszám, topográfia) irányulnak.
A feladattípusok formai szempontból a következők:
- egyszerű választás (pl. Húzza alá!),
- illesztés (Párosítás, csoportosítás!),
- sorrend meghatározása.
A tesztjellegű feladatsor 8-12 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatot is
tartalmazhat.

Tesztjellegű feladatok

Kompetenciák

%

alapfogalmak ismerete,
definiálása

15

összefüggések ismerete,
megértése

15

a tánctörténeti folyamatok
ismerete

20

Összesen

50
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Rövid válaszokat igénylő feladatok
A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra és tartalmakra
irányulnak. A legtöbb feladat valamely forrás (szöveg, kép, diagram stb.) feldolgozását,
értelmezését várja el a vizsgázóktól.
A feladattípusok formai szempontból a következők:
- rövid válasz (pl. meghatározás, értelmezés),
- több jellemző felsorolása, megnevezése, összegzése,
- adatok kiegészítése.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor 8-12 feladatból áll. Egy-egy feladat több
részfeladatot is tartalmazhat.
Kompetenciák
Rövid válaszokat igénylő
feladatok

%

alapfogalmak használata

10

összefüggések ismerete

10

a tánctörténeti folyamatok
ismerete

20

szaknyelv használata

10

Összesen

50

Lehetséges feladattípusok:
1 fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz,
2. folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
3. ok-okozati összefüggések felismerése,
4. dokumentumok, képek, ábrák felismerése, értelmezése,
5. tényadatok rendezése megadott szempontok szerint.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
Az írásbeli feladatsort kb. 40%-ban a magyar, kb. 60%-ban pedig az egyetemes
tánctörténethez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 80%-át az egyetemes
tánctörténet XIX. század végégig lezajló eseményei adják.
A feladatsor egészében az alábbi arányok érvényesülnek:
Témakör
%
A prehistorikus kor
10
tánctörténete
A klasszikus kor
10
tánctörténete
A reneszánsz és a barokk
20
táncélete
A felvilágosodás korának
15
táncélete
A romantika táncélete
25
A XX. század elejének
20
táncélete
Összesen:
100
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Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési
útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem
bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga alapvetően a tánctörténeti ismeretek követelményeiben megadott témák
bemutatását és egyben az elsajátítottak alkalmazását várja el a vizsgázótól. A szóbeli vizsgán
kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, fogalmakat, törvényszerűségeket szabatosan
definiálni, a megszerzett ismeretei felhasználásával képes-e megmagyarázni az
összefüggéseket.
Általános szabályok
A vizsgázó vázlatot készíthet, és tételének kifejtésekor használhatja azt.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen
helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
A szóbeli tételek száma legalább 18, évente cserélni kell a tételeknek legalább 10 %-át.
A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Az „A” feladat 3 tánctörténeti fogalom vagy esemény vagy személy, stb. meghatározását,
bemutatását, magyarázatát tűzi ki feladatnak.
A „B” feladat egy maghatározott tánctörténeti korszak eseményeinek, műveinek, alkotóinak
bemutatása, összefüggéseinek. magyarázata.
Az „A” és „B” feladatok témakörei:
- a prehistorikus kor tánctörténete,
- a klasszikus kor tánctörténete,
- a reneszánsz és a barokk táncélete,
- a felvilágosodás korának táncélete,
- a romantika táncélete,
- a XX. század elejének táncélete.
A tételcímek jellemzői, összeállításuk
A szóbeli feladatok címe az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján kerül
megfogalmazásra. A vizsgabizottságot működtető intézményeknek lehetőségük van a hat
kötelező témakörön kívül szabad témakör kijelölésére. Ezen témakör követelményeit és
tartalmát az egyes vizsgabizottságot működtető intézmények a helyi tanterveik alapján
határozzák meg (pl. helyi tánctörténeti téma (Pécs - Pécsi Balett).
A szóbeli feladatoknál is érvényesíteni kell azt, hogy az összes feladat kb. 80%-át az
egyetemes tánctörténet XIX. század végégig lezajló eseményei adják.
A szóbeli feladatok összeállításánál törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző,
egyértelmű megfogalmazásokra.
A vizsgabizottságot működtető intézménynek minden vizsgaidőszak előtt nyilvánosságra kell
hoznia a követelmények és a szóbeli témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő ún.
tematikát, amely a témakörhöz kapcsolható korszakokat és résztémákat határozza meg. A
686

1538

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

tematikában kb. 18-20 résztémát kell megfogalmazni, amelyek alapján az egyes tételeket ki
kell jelölni.
Példa:
- témakör: a klasszikus kor tánctörténete,
- korszak: az ókori rabszolgatartó társadalmak táncművészete,
- résztéma: az ókori India táncélete.
A tételsort nem lehet előzetesen kiadni, a tételeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 20, illetve 40 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
A feladat megértése, tématartás, a
6 pont
10 pont
16 pont
lényeg kiemelése.
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
6 pont
6 pont
12 pont
alkalmazása.
A szaknyelv alkalmazása
2 pont
4 pont
6 pont
Az eseményeket alakító tényezők
feltárása, tánctörténeti események és
2 pont
10 pont
12 pont
jelenségek bemutatása
Tájékozódás térben és időben
2 pont
6 pont
8 pont
Világosság, nyelvhelyesség, a felelet
2 pont
4 pont
6 pont
felépítettsége
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
20 pont
40 pont
60 pont
”
56. Az R. Melléklet ARTISTA ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI
VIZSGA
fejezete
az
I.
RÉSZLETES
ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki:

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
Az artista ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei az alábbi szakmairányok közös ismereteit tartalmazzák:
- Akrobata,
- Légtornász,
- Zsonglőr,
- Egyensúlyozó,
- Bohóc.

TÉMÁK

A) KOMPETENCIÁK
1. Kockázatvállalás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
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1.1.

Mozgás anyag

1.2.

Cirkuszi körülmények

2. Kapcsolatteremtő képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Szakmai partnerek azonosítása: pályatársak, trénerek,
munkaadók, üzleti partnerek, gyártók, beszállítók.
Partnerekkel kapcsolatteremtés formái.
Az artistatudás értékesítésének piaci jellemzői.
Artista tevékenység alkalmazottként, vállalkozóként.

TÉMÁK
2.1. Szakmai tevékenység
2.2. Üzleti tevékenység

3. Fejlődőképesség, önfejlesztés
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Edzettségi állapot megőrzésének, fejlesztésének
feladatai, eszközei.

TÉMÁK
3.1. Mozgásanyag

4. Önfegyelem
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Az egészség értékjellege.
Az egészséges életvitel.
Egészségre káros szenvedélyek.
Az artista teljesítőképesség megőrzéséhez szükséges
életvitel.

TÉMÁK
4.1. Egészséges életmód

TÉMÁK
5.1. Cirkuszi mozgáselemek

5.2. Technikai feltételek

Fizikai kockázatvállalás.
A szakmairánya mozgásanyagának jellemzői,
veszélyforrások.
Egészségügyi kockázatok.
Az utazó életmód jellegzetességei, eszközkarbantartás.
A produkció bemutatáshoz szükséges minimum
feltételek fellépés helyszínén.

5. Kreativitás, ötletgazdagság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A cirkuszi mozgáselemek kapcsolódási pontjai, új
elemek, elemkapcsolatok.
Akrobata, légtornász, egyensúly, zsonglőr, bohóc
területek kombinációi.
Artista eszközök, kellékek, alkalmazásának szokatlan,
új módjai.
Új eszközök, fejlesztése, meglévők új kombinációban
történő alkalmazásának lehetőségei.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Cirkuszi elemek mozgásanyaga
TÉMAKÖRÖK
1.1.
Általános
mozgásfejlesztés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a bemelegítés, erősítés, nyújtás szerepét.
Ismerje az általános és szakágspecifikus mozgásokat, a
bemelegítést, erő-, ügyesség-, állóképesség-,
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lazaságfejlesztő gyakorlatokat.
1.2.
Szakágspecifikus
mozgásanyag és szakkifejezések

Ismerje az akrobata, légtornász, zsonglőr, egyensúly,
bohóc egyéni, páros, csoportos, statikus és dinamikus,
eszközös és eszköz nélküli elemeket és
szakkifejezéseiket.

2. Társművészetek ismeretanyaga
TÉMAKÖRÖK
2.1.

Tánc

2.2.

Színpadi mozgás

2.3.

Pantomim

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a tánctechnikai tréningeket (balett-, jazztánc),
testtartást, lábhelyzeteket, karpozíciókat, irányokat,
térbeosztást, ugrásokat, forgásokat, rúdgyakorlatokat,
jazztáncot, izolációs alapgyakorlatokat,
kontakttechnikákat.
Ismerje a balett szakkifejezéseket.
Ismerje a színpadi jelenléthez, alkotáshoz szükséges
testtudatot, testhasználatot.
Ismerje a test és tudat egységét, a belső világot
megismerő tréningeket, technikákat, rendszereket.
Ismerje a testtechnikai elemeket: fiktív felületek és
tárgyak leíró mozgásai.
Ismerje a szimbolikus mozgásokat: tág, tiszta, lezárt
mímes gesztusok.
Ismerje a kifejező mozgásokat: karakterformálás,
karakterváltás.
3. Szakmatörténet

TÉMAKÖRÖK
3.1. Nemzetközi
cirkusztörténet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a klasszikus görög sport és testkultúrát.
Ismerje a Római Birodalomban: a gladiátorharc
átalakulását népi látványossággá, a játékok fajtáit
(venatio, naumachia stb.).
Ismerje a népvándorlás, a feudalizmus korában:
- az egyházi és világi ünnepeket, templomi
szertartásokat, vallásos színjátékokat (passió,
legendák, allegorikus moralitások),
- a népi látványosságokat: kínzások, kivégzések, és
vásári mulattatók (neuropasták, petauristák).
Ismerje a commedia dell arte-t.
Ismerje a modern cirkusz születését. Anglia: az angol
ipari forradalmat, Philip Astley életútját, az első
színházcirkusz-épületeket (Dibdin cirkusza, a Téli
Cirkusz).
Ismerje a klasszikus német cirkuszt, valamint a nagy
német cirkuszokat (Krone, Sarrasani, Busch).
Ismerje az amerikai szenzáció cirkuszt, a kommersz és a
reklám gigantomániáját, az utazó sátrak, utak megnyitását
nyugat felé.
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3.2.

Ismerje Barnum életútját: a menedzserszemlélet, reklám
(Jumbo története), fuzionálás a Ringling-fivérekkel.
Ismerje az orosz cirkusztörténetet: regösök,
pantomimusok, vásári komédia, a modern cirkusz
megjelenése (Royal Circus, Szalamonszki, Ciniselli).
Ismerje az első orosz cirkuszigazgatókat (a Nyikityíntestvérek), a szocializmus kísérletének filozófiai-esztétikai
igazolását, valamint a tervutasításos művészetstratégia
jellemzőit.
Ismerje az állami cirkuszok számának növelését:
artistaképző, a Cirkusz- és Esztrád Múzeum.
Ismerje az új cirkuszt, a cirkusz válságát, kiüresedését, az
1968-as események hatását a cirkuszművészetre (a francia
Bagnolet-nemzedék, a CNAC létrehozása).
Ismerje a művészetek közti határ elmosódását, a
dramaturgia, a szerepek megváltozását, a Guy Laliberté, a
Cirque du Soleil megalapítását, megavállalattá növelését
(üzleti szemlélet, profizmus, szuperlátványosságok).
Magyar cirkusztörténet Tudja ismertetni a XIX. századi Budapest helyzetét.
Ismerje a reformkorra jellemző népszórakoztatási
intézmények kialakulását, specializálódását (városligeti
vurstli, mutatványosok, korcsolyapálya, állatkert).
Tudja ismertetni a Fővárosi Nagycirkusz történetét,
vezetőinek hatását a hazai cirkuszművészetre (Fényes
műsorpolitikája, az artisták helyzete, zsidótörvény,
deportálás, számok szétesése, a cirkusz bezárásának,
újranyitásának körülményei, a Göndör fivérek szerepe).
Ismerje a vándortársulatokat a reformkorban (Wolff,
Lejars, Bach, később Renz Ciniselli, Herzog stb.).
Ismerje a magyar cirkusz történetét a XX. század második
felében.
Tudja ismertetni az artistaszervezet megalakulását
(vizsgáztatás, a munkanélküliség csökkentése, állandó
fizetés).
Ismerje az államosítás (pl. családi helyett állami
utazócirkuszok) utáni cirkusz szerepét.
Tudja ismertetni az artistaképző létrehozását, a MACIVA
elődjének létrejöttét, a határok megnyitásának hatását a
cirkusz világára.
Ismerje a 1960-as évektől a cirkusz népszerűségét (film,
rádió), a számok magas színvonalát, a magyar
specialitásokat.
Ismerje a rendszerváltás utáni helyzetet (a támogatás
lecsökkenése, a cirkusz piaci alapokra helyezése).
Ismerje a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA),
valamintaz utazócirkuszok megállapodását.
Tudja ismertetni a Budapesti Nemzetközi
Cirkuszfesztivált.
4. Cirkuszelmélet
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TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Akrobata szak jellemzői

Ismerje a szakág műveléséhez kapcsolódó speciális
ismereteket.
Ismerje a szakág specifikus biztonságtechnikai
ismereteket.
Ismerje
- az akrobata szak fő területeit: statikus, dinamikus
akrobatika, egyéni, duett, trió és több fős csoportos
produkciók,
- a főbb feladatköröket:
- az obermann (forgó ember),
- az untermann (tartó ember),
- a mittelmann (középső ember),
- a statikus és dinamikus akrobata eszközöket:
ugródeszka, hinta, gumiasztal, handstand-, kopfstand
állvány, kozsinett és egyedi akrobata eszközök.
4.2. Légtornász szak jellemzői Ismerje a szakág műveléséhez kapcsolódó speciális
ismereteket.
Ismerje a szakág specifikus biztonságtechnikai
ismereteket.
Ismerje
- a légtornász eszközök különböző helyszíneken történő
biztonságos felszerelését,
- a légtornász szak fő területeit: álló, lengő elemek,
egyéni, duett és több fős produkciók,
- a főbb feladatköröket:
- a fanger (fogó ember).
- a forgó (repülő ember).
- a légtornász eszközöket: trapéz, sitz, washington
trapéz, fliegende, reck, luftreck, hengeperzs,
vertikális kötél, tissue, légtornász karika, gurtni,
háló és egyedi függesztett eszközök.
4.3. Zsonglőr szak jellemzői
Ismerje a szakág műveléséhez kapcsolódó speciális
ismereteket.
Ismerje a szakág specifikus biztonságtechnikai
ismereteket.
Ismerje
- a főbb területeket: klasszikus zsonglőr, utcazsonglőr,
tűzzsonglőr, lábzsonglőr, hulahopp, tányérforgató,
kardegyensúlyozó, labdazsonglőr,
- a zsonglőr, lábzsonglőr eszközöket: karika, buzogány,
kard, bot, labda, ördögbot, diaboló, forgató tányér,
kozsinett, tranka, golyó, hulahopp karika, tüzes
eszközök és egyedi eszközök.
4.4. Egyensúlyozó szak
Ismerje a szakág műveléséhez kapcsolódó speciális
jellemzői
ismereteket.
Ismerje a szakág specifikus biztonságtechnikai
ismereteket.
Ismerje
- a rekvizitumokon egyensúlyozást (ülésben, állásban,
kézállásban stb.), ezeken egyénileg vagy csoportosan,
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4.5. Bohóc szak jellemzői

akrobatikus, zsonglőr és egyéb ügyességi elemek,
- az egyensúlyozó eszközöket: feszes- és slap drót,
létra, görgő, kerékpár, egykerekű, golyó, gólyaláb,
görkorcsolya, perzs és egyedi egyensúlyozó eszközök.
Ismerje a zsonglőr, egyensúly, akrobata, légtornász, tánc,
pantomim szakon tanultak a jelenetekbe történő
beépítését.
Ismerje az előadás koncepciójába illő műsort vezetést.
Ismerje a közönséggel való kontaktus kialakításának
eszközeit.
Ismerje az ismert és bevált bohóctréfákat, azok átiratait,
valamint az új, egyéni ötletekből adódó
játéklehetőségeket.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
Feladatlap
Teszt-jellegű
Rövid válaszokat
feladatok
igénylő feladatok
60 pont
40 pont
100 pont

15 perc
Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó
tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A központilag összeállított írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó
tudásáról ismeretek és képességek és az alkalmazás tekintetében egyaránt.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Tartalmi szerkezet:
Az érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám 3:2 arányban a tesztjellegű feladatok és a rövid
válaszokat igénylő feladatok megoldásával érhető el. A központi írásbeli ismeretanyagának
összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes követelményeken alapul.
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A 15-25 feladatból álló tesztjellegű feladatok és az 5-10 feladatból álló, rövid választ igénylő
feladatok témakörei:
– nemzetközi cirkusztörténet,
– magyar cirkusztörténet,
– szakmai nyelv, cirkuszi eszközök, mozgásanyag szakkifejezései,
– szakágak mozgásanyaga.
A feladatok az előírt ismeret és képesség jellegű követelményeknek felelnek meg.
Feladattípusok:
- Tesztjellegű feladatok:
Feleletválasztó feladatok:
1. egyszerű választás („Húzza alá!”),
2. többszörös választás,
3. illesztés (párosítás, csoportosítás),
4. sorrend meghatározása,
5. ok-okozati összefüggés keresése,
6. igaz-hamis választás.
- Rövid választ igénylő feladatok:
Feleletalkotó feladatok:
1. rövid válasz (meghatározás),
2. ábrafelismerés, ábraelemzés,
3. több jellemző felsorolása, megnevezése,
4. adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés),
5. fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz,
6. folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
7. ok-okozati összefüggések felismerése,
8. tényadatok rendezése megadott szempontok szerint.
A rövid választ igénylő feladatok esetenként egy-egy részfeladatot is tartalmazhatnak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési
útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem
bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző,
egyértelmű megfogalmazásokra. A szóbeli tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a
vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
Témakörök:
- „A” feladat:
 Cirkuszelmélet:
 akrobata szak jellemzői,
 légtornász szak jellemzői,
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 zsonglőr szak jellemzői,
 egyensúlyozó szak jellemzői,
 bohóc szak jellemzői.
Cirkuszi elemek mozgásanyaga:
 szakágak mozgásanyaga,
 általános mozgásfejlesztés.
Cirkuszi körülmények.
Cirkuszi mozgáselemek.
Technikai feltételek.

- „B” feladat:
 Társművészetek mozgásanyaga:
 tánc,
 színpadi mozgás,
 pantomim.
 Szakmai tevékenység.
 Üzleti tevékenység.
 Egészséges életmód.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 35, illetve 15 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
„B” feladat
Összesen
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
15 pont
5 pont
20 pont
Világosság, szabatosság felet felépítés
10 pont
5 pont
15 pont
Alapfogalmak ismerete, definiálása
10 pont
5 pont
15 pont
50 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
35 pont
15 pont
”
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57. Az R. Melléklet
57.1. EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
57.2. EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.3 SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.4. PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.5. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.6. HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.7. BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.8. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.9. GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.10. KOHÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.11. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.12. TÁVKÖZLÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.13. INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.14. VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.15. VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.16. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.17. KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.18. FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.19. NYOMDAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.20. KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.21. KÖZLEKEDÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.22. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ
VIZSGA,

ISMERETEK

ÁGAZATI

SZAKMAI

ÉRETTSÉGI

57.23. KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.24. KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.25. ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.26. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.27. VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.28. TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.29. OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.30. SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
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57.31. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.32. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI
SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.33. MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.34. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.35. FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.36. ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.37. SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.38. RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.39. EGYHÁZZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.40. GYAKORLATOS SZÍNÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.41. JAZZ-ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.42. KLASSZIKUS
ÉRETTSÉGI VIZSGA,

ZENÉSZ

ISMERETEK

ÁGAZATON

KÍVÜLI

SZAKMAI

57.43. NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA,
57.44. SZÓRAKOZTATÓ ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.45. TÁNCOS ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA,
57.46. ARTISTA ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezetében
a) a „I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” szövegrész helyébe a
„III. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN”,
b) a „II. A VIZSGA LEÍRÁSA” szövegrész helyébe a „IV. A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT
SZINTEN”,
57.47. PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet,
IV. A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN cím Emelt szintű vizsga alcím Szóbeli vizsga
pont A szóbeli vizsgarész értékelése alpontjában a „feladatonként 25 pont felosztásával
kialakított maximális részpontszámokat,” szövegrész helyébe az „50 pont felosztásával
kialakított maximális részpontszámokat,”,
57.48. GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet, IV.
A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN cím
a) A vizsgán használható segédeszközök pontjában a „számológép, körző, vonalzó”
szövegrész helyébe a „szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző, vonalzó”,
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b) Emelt szintű vizsga alcím Szóbeli vizsga pont A szóbeli vizsgarész értékelése alpontjában
a „feladatonként 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,” szövegrész
helyébe az „50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,”,
57.49. FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet, IV. A
VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN cím A vizsgán használható segédeszközök pontot
követő táblázatban a „nem programozható számológép, körző, rajztábla, vonalzók:
léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, fejesvonalzó: „Faipari szakmai táblázatok és
képletgyűjtemény”” szövegrész helyébe a „szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép; körző; rajztábla; vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár,
fejesvonalzó; ceruzák, íróeszköz; „Faipari szakmai táblázatok és képletgyűjtemény” (Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet)”,
57.50. MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezet, IV. A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN cím Emelt szintű vizsga alcímet
követő táblázatban a „Feladatmegoldás” szövegrész helyébe a „Feladatlap”,
szöveg lép.
58. Hatályát veszti az R. Mellékletének
58.1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.2. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.3. OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.4. MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete,
58.5. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.6. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.7. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.8. VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.9. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.10. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.11. FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.12. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
(KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI
ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.14. KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI
VIZSGA fejezete,
58.15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI
GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.16. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.17. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete,
58.18. VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA
fejezete,
58.19. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete,
58.21. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete.
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Az emberi erőforrások minisztere 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei
megszüntetéséhez kapcsolódó módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) és c)–l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. és 5. alcím tekintetében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. és
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosítása
1. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

2. A szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezése
2. §		
Hatályát veszti a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet.
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3. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.)
NKÖM rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM
rendelet 7. § (3) bekezdése.
4. §		
A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 3. számú
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet módosítása
5. §		
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1/A. §
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Alap elnöke (a továbbiakban: elnök):]
„c) intézkedik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) főigazgatójánál (a továbbiakban:
főigazgató) egyes pályázatok ellenőrzésének megindítása érdekében,”
6. §		
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
14. §-át követő alcím címsora helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kezelő szerv”
7. §		
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
a)
6. § e) pontjában, 24. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a kezelő
szervvel”,
b)
15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 25. §
(1) bekezdésében az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A kezelő szerv”,
c)
18. § (1) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 20. § a) pontjában, 21. §-ában, 22. § (4) bekezdésében, 24. §
(1) bekezdés d) pontjában, 26. § (1) bekezdésében az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a kezelő szerv”,
d)
19. § (7) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében az „az Igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a kezelő szerv”
szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet
a)
15. § (1) bekezdése,
b)
15. § (3) bekezdése.

5. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése
9. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási
és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott
közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet hatályon
kívül helyezése
10. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális
miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes
kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet.
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7. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása
11. §

(1) A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010.
(III. 11.) OKM rendelet 3. alcím címsora helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A szakmai minősítő testület”
(2) A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010.
(III. 11.) OKM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Címmel és Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási és nyilvántartási feladatok
ellátását, valamint a közművelődés minőségbiztosítási rendszerének folyamatos fejlesztését a miniszter
közszolgáltatási szerződés megkötése útján biztosítja.”
12. §		
A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010.
(III. 11.) OKM rendelet
a)
9. §-ában a „miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium)”,
b)
10. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium”,
c)
13. § (4) bekezdésében az „az Intézet pályázati kiírásban megjelölt számlájára” szövegrész helyébe az
„a pályázati kiírásban megjelölt számlára”
szöveg lép.

8. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása
13. §		
Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a Pest Megyei Kormányhivatal bevétele.”
14. §		
Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdésében
a)
az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal”,
b)
az „az Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425200-00000000 számú fizetési
számlájára” szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-00299671-00000000 számú fizetési számlájára”,
c)
az „„Előadó-művészeti Iroda”” szövegrész helyébe az „„előadó-művészeti igazgatási szolgáltatási díj””
szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében, 1. § (3) bekezdésében, 2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében,
3. § (3) bekezdésében az „az első fokú eljárásban” szövegrész és a „ , a másodfokú eljárásban 16 000 forint”
szövegrész,
b)
4. § (2) bekezdése,
c)
5. § (2) bekezdése.

9. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai
vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása
16. §		
Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga
szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése.
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10. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti
Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról szóló 42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet hatályon kívül
helyezése
17. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti
Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról szóló 42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet.

11. Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet módosítása
18. §		
Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés f ) pont fe) alpontjában
az „a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettől” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Filmalap
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól” szöveg lép.

12. A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet
módosítása
19. §		
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet 4. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A miniszter
a) kidolgozza a szakfelügyelet szempontrendszerét, működési rendjét és éves munkaprogramját,
b) kidolgozza és folyamatosan fejleszti a szakfelügyelet minőségügyi rendszerét,
c) a munkaprogramban szereplő szakfelügyeleti vizsgálatok lefolytatására állandó vagy eseti, határozott időre szóló
szakfelügyelői megbízást ad,
d) a szakfelügyelet tervezésére, megszervezésére, a szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására a 7. §
(2) bekezdésében foglalt esetekben vezető szakfelügyelői megbízást adhat,
e) kiállítja a szakfelügyelő és a vezető szakfelügyelő megbízólevelét,
f ) gondoskodik arról, hogy a közművelődési feladatellátó vezetője tájékoztatást kapjon a vizsgálat megkezdéséről,
végzéséről és eredményeiről, ennek keretében
fa) a vizsgálat megkezdéséről írásban értesíti a közművelődési feladatellátót,
fb) a szakfelügyelői jelentéstervezetet véleményezésre megküldi a szakfelügyelt közművelődési feladatellátónak és
a fenntartónak, valamint
fc) a végleges szakfelügyelői jelentést megküldi a közművelődési feladatellátónak és a fenntartónak,
g) a szakfelügyeleti jelentéstervezet, a vizsgált közművelődési feladatellátó és a fenntartó erre tett észrevételei
alapján, formai és tartalmi ellenőrzést követően, intézkedési javaslatot is megfogalmazva összeállítja a vizsgálatról
szóló végleges szakfelügyelői jelentést, elvégzi a jelentések tudományos szintű feldolgozását,
h) a végleges szakfelügyelői jelentés alapján szakfelügyelet-típusonként és a szakfelügyelet éves
munkaprogramjának végrehajtásáról összesített zárójelentést készít,
i) szervezi a szakfelügyelők éves továbbképzését,
j) gyűjti, rendszerezi és megőrzi a szakfelügyeleti vizsgálat során keletkezett dokumentumokat,
k) a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást köt a fővárosi
közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a)–b), f )–i) és k) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról közszolgáltatási
szerződés megkötése útján gondoskodik.”
20. §		
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet 5. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a miniszter irányítja.
(2) A 4. § a) pontja szerinti éves munkaprogram tartalmazza:
a) a szakfelügyeleti vizsgálatok 3. § (2) bekezdése szerinti típusát,
b) a vizsgálandó közművelődési feladatellátók jegyzékét,
c) a szakfelügyeleti vizsgálatok céljait, témáit, valamint
d) a szakfelügyeleti vizsgálatok időbeli ütemezését.
(3) A miniszter a szakfelügyelet éves munkaprogramját és a szakfelügyelet működési rendjét a Kormány honlapján
közzéteszi.
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(4) A szakfelügyelet működtetésének költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében kell
biztosítani.”
21. §		
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet
a)
6. § (1) bekezdés b) pontjában az „az 5. § (2) bekezdés h) pontja” szövegrész helyébe az „a 4. § (1) bekezdés
i) pontja”,
b)
6. § (2) bekezdésében
ba)
az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a miniszter”,
bb)
az „az 5. § (2) bekezdés h) pontja” szövegrész helyébe az „a 4. § (1) bekezdés i) pontja”,
c)
7. § (1) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a miniszter”,
d)
7. § (2) bekezdésében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A miniszter”
szöveg lép.

13. Záró rendelkezések
22. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez
1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 1. számú mellékletének 28. pontjában
az „NKA Igazgatósága” szövegrész helyébe az „Emberi Erőforrás Támogatáskezelő” szöveg lép.
2. Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja,
24. pontja és 27. pontja.

2. melléklet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez
1. Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.)
NKÖM rendelet 3. számú mellékletének
a)
2. pontja,
b)
4. pontjában az „és 2.” szövegrész.
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Az emberi erőforrások minisztere 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
a járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b) és h) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) és n) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzést érintő kérdések tekintetében a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása
1. §		
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Mellékletének Informatika
fejezet, II. A VIZSGA LEÍRÁSA rész Középszintű vizsga cím Gyakorlati vizsga alcímet követő negyedik bekezdésében
a „kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
2. §		
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi
eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.”
3. §		
Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig
beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi
területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti
esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról
február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével
kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén
működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben
a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel
esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki
a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett
körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ
részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. §
(8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.”
4. §		
Az R. 80. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a hivatalnak.
Az intézkedési terv a hivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja
az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”

1555

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

5. §		
Az R. 143. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden
esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát
szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatalt.
(11) Amennyiben a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt teljesíti, a járási hivatal megbízottja megfigyelőként részt vesz, egyéb
esetben részt vehet az osztályozó vizsgán.”
6. §		
Az R.
1.
20. § (7) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
2.
65. § (3) és (5) bekezdésében, valamint 73. § (1) és (4) bekezdésében, 157. § (1) bekezdésében, 158. § (1),
(2), (4) és (8) bekezdésében, 159. § (2) bekezdésében, 160. §-ában, 169. § (7) és (8) bekezdésében, valamint
182. §-ában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
3.
43. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
4.
63. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
5.
73. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 157. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe
a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,
6.
80. § (2) és (4) bekezdésében az „Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal” szövegrész helyébe
az „A hivatal”,
7.
157. § (2) bekezdésében, valamint 158. § (5)–(7) bekezdéseiben a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe
a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
8.
157. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási
hivatalhoz”,
9.
157. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási
hivatalhoz”
szöveg lép.

3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása
7. §		
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
1.
1. § (1) bekezdés g) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatalokra” szövegrész helyébe a „fővárosi és
megyei kormányhivatalokra, valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira”,
2.
16. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,
3.
16. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási
hivatalhoz”,
4.
16. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz”,
5.
18. § (1) és (3) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
6.
18. § (4)–(6) bekezdéseiben a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
7.
25. § (3) és (4) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely
szerinti járási hivatal”
szöveg lép.

4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
módosítása
8. §		
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
1.
16. § (3) bekezdés b) pontjában, 39. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 10. melléklet
II. pontjában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
2.
16. § (4) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,
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3.

23. § (6) bekezdésében a „területileg illetékes kormányhivatalnál” szövegrész helyébe a „megyeszékhely
szerint illetékes járási hivatalnál”
szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (6) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.)
meghatározott, feltárási joggal rendelkező intézményekre és jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervre,
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező
hatóságokra, a muzeológiai szakfelügyeletre és feladatkörrel rendelkező egyéb intézményekre, azok eljárásaira
terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
állagvédelmi restaurálás: az állagvédelmi tisztításban és konzerválásban részesített régészeti lelet eredeti
történeti állapotához közelítő, restaurátori szaktevékenység keretében történő helyreállítása, amely biztosítja
a régészeti lelet állagvédelmét és fennmaradását;
2.
állagvédelmi tisztítás: a károsító anyagok restaurátori szaktevékenység keretében, fizikai (mechanikus) és
kémiai úton való eltávolítása a régészeti leletről;
3.
konzerválás: az állagvédelmi tisztításban részesített régészeti lelet állapotának stabilizálását, tartós
fennmaradását és a környezet káros hatásaival szembeni védelmét biztosító restaurátori szaktevékenység.

2. Az elsődleges leletfeldolgozás
3. §

(1) A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozását a régészeti feltárást végző intézménynek úgy kell elvégeznie, hogy
a leletanyag alkalmas legyen a későbbi teljes körű tudományos feldolgozásra és a múzeum általi befogadásra,
ennek érdekében a feltárás során előkerült régészeti leletek
a)
kora, jellege, anyaga, mennyisége, valamint a régészeti lelőhely eredeti történeti összefüggésrendszerében
elfoglalt helye azonosítható legyen,
b)
olyan állagvédelemben részesüljenek, mely biztosítja fennmaradásukat és régészeti információs értékük
megőrzését.
(2) Az elsődleges leletfeldolgozás munkafolyamata és dokumentációja szakmai tartalmának, adatfelvételi minőségének
meg kell felelnie a jogszabályi előírás alapján kidolgozott régészeti szempontrendszereknek, a kulturális örökség
védelméért felelős miniszter által közzétett szakmai irányelveknek, továbbá a befogadó múzeumok szakmai
feltételeinek, kiemelt figyelemmel a muzeális intézményekre vonatkozó, más jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételi és állományvédelmi követelményekre.

3. Az elsődleges leletfeldolgozás előkészítése
4. §

(1) A régészeti feltárás vezetője folyamatosan végzi vagy irányítja és ellenőrzi a terepi bontómunka során előkerülő
régészeti leletek begyűjtését, csomagolását és jegyzékbe vételét.
(2) A régészeti feltárást végző intézménynek a régészeti feltárás során előkerült régészeti leleteknek – csomagolási
egységenként, az előkerülés sorrendjében – bontási egységhez kötött leletazonosító számot kell adnia.
(3) A régészeti feltárást végző intézménynek az egyes csomagolási egységekhez leletkísérő lapot kell készítenie, amely
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti feltárási dokumentációban
meghatározott adatokat tartalmazza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat a terepbejárás és műszeres lelőhely felderítés során előkerült régészeti
leletek esetében a feltárás módja szerinti eltéréssel kell alkalmazni, azzal, hogy csomagolási egységnek a feltárási
módszernek megfelelő leletgyűjtési egységet kell tekinteni.
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4. Az elsődleges leletfeldolgozás lefolytatása és dokumentálása
5. §

(1) Az elsődleges leletfeldolgozás tárgyát képező régészeti leleteket egyedi állagvédelemben, elsősorban állagvédelmi
tisztításban és konzerválásban kell részesíteni.
(2) Állagvédelmi restaurálásban kell részesíteni
a)

az állagvédelmi szempontból súlyosan veszélyeztetett régészeti leleteket, valamint

b)

az adott feltáráson előkerült régészeti örökségi elemek értékeléséhez, a feltárási dokumentáció és
az elsődleges leletfeldolgozás elkészítéséhez feltétlenül szükséges, a kulturális örökség és tudományos
feltárás szempontjából kiemelkedő fontosságú régészeti leleteket.

6. §

(1) A régészeti leleteken elvégzett állagvédelmi beavatkozásokat restaurálási naplóban kell rögzíteni.
(2) Ha a régészeti feltárást végző intézmény a befogadó múzeum, az elvégzett állagvédelmi beavatkozásokat
a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendelet szerinti, a külön nyilvántartások
körébe tartozó restaurálási naplóban dokumentálja.
(3) Ha a régészeti feltárást végző intézmény nem azonos a befogadó múzeummal, a 3. § (2) bekezdése szerinti régészeti
szempontrendszereknek, szakmai irányelveknek, valamint az e rendeletben meghatározottaknak megfelelően
kidolgozott restaurálási naplót vezet, amely – táblázatos formában – tartalmazza:
a)

b)

a feltárási és restaurálási azonosító adatok körében:
aa)

a lelőhelyet a feltárási engedélyben szereplő megnevezéssel és a lelőhely azonosítót,

ab)

a feltárás időtartamát,

ac)

az ásatásvezető régész nevét és régész munkatársa nevét és

ad)

az állagvédelmi munkát elvégző restaurátor nevét, valamint

az állagvédelemben részesített régészeti lelet vonatkozásában:
ba)

a leletkísérő lapon szereplő azonosító számot,

bb)

a csomagolási egység megnevezését: zacskó, doboz vagy láda,

bc)

a bontási egység azonosítóját, stratigráfiai egység számát,

bd)

az állagvédelemben részesített tárgy anyagát, megnevezését és korát,

be)

az állagvédelemben részesített tárgy darabszám szerinti mennyiségét,

bf )

a végleges állagvédelmi tisztítás során alkalmazott eljárásokat és anyagokat,

bg)

a konzerválás során alkalmazott eljárásokat és anyagokat,

bh)

az állagvédelmi restaurálás során alkalmazott eljárásokat és anyagokat,

bi)

az esetleges anyagvizsgálat, mintavétel tényét,

bj)

a megjegyzések rovatban az állagvédelem szempontjából releváns egyéb tényeket, sajátos
raktározási igényeket.

(4) A restaurálási naplót a feltárási dokumentáció nem tartalmazza.
7. §		
Ha a régészeti feltárást végző intézmény az állagvédelmi szempontból fokozottan érzékeny vagy sajátos restaurátori
beavatkozást igénylő régészeti lelet esetében
a)

nem rendelkezik a sajátos igényű állagvédelmi restaurálásához szükséges feltételekkel, vagy

b)

állagvédelmi restaurálása objektív okból a múzeum általi befogadás határnapjáig nem fejezhető be,

a régészeti leletet – az állagvédelmi restaurálás elvégzésére kötött külön megállapodás alapján, a szükséges
költségek biztosítása mellett – már a feltárás során átadhatja a befogadó múzeumnak, amennyiben az a sajátos
igényű állagvédelmi restauráláshoz szükséges feltételeket biztosítani tudja.
8. §

(1) A nem restaurálható, továbbá töredékességük és hiányosságuk folytán tudományos információt, régészeti örökségi
értéket nem hordozó, ezért tudományos feldolgozásra, múzeumi befogadásra alkalmatlan régészeti leleteket
az elsődleges leletfeldolgozásra való alkalmasság megállapítására irányuló leválogatási eljárás (a továbbiakban:
leválogatási eljárás) keretében, a restaurálási munkafolyamat lezárulását követően, el kell távolítani az elsődleges
leletfeldolgozásra előkészített anyagból.

1559

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

(2) A leválogatási eljárást három főből álló munkacsoport folytatja le, amelynek tagjai
a)
a feltárásvezető,
b)
a feltárási engedélyben megnevezett, vagy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendelet alapján bejelentett régész munkatárs vagy ennek hiányában a feltárást végző intézmény
régészeti szakfeladatot ellátó és anyagismerettel rendelkező egyéb régész, régésztechnikus foglalkoztatottja,
valamint
c)
az állagvédelmi munkát végző restaurátor.
(3) A leválogatási eljárás eredményéről jegyzőkönyvet és – annak mellékleteként – leválogatási jegyzéket kell készíteni.
(4) A leválogatási eljárás jegyzőkönyve tartalmazza
a)
a (2) bekezdés szerinti munkacsoport tagjainak nevét, munkakörét, beosztását, régészeti korszak szerinti
szakterületét,
b)
a leválogatási eljárás helyét és idejét, valamint
c)
azt, hogy a leválogatási eljárás során az elsődleges leletfeldolgozásra alkalmatlan, és ezért eltávolított leletek
hol, milyen módon kerültek elhelyezésre.
(5) A leválogatási jegyzék a 10. § (2) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza azzal, hogy abban csomagolási
egységenként, azonosíthatóan kell rögzíteni, hogy milyen jellegű, korú, anyagú és darabszámú alkalmatlan lelet
került eltávolításra az elsődleges leletfeldolgozásra előkészített anyagból.
(6) A 4. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a leválogatási eljárást nem kell lefolytatni.
(7) Próbafeltárás során előkerült leletanyag esetében a teljes felületű régészeti feltárás befejezéséig és az annak
leletanyagára irányuló elsődleges leletfeldolgozás megkezdéséig a leválogatási eljárás nem folytatható le.
9. §

(1) Azokról a régészeti leletekről, amelyek az adott régészeti feltáráson előkerült régészeti örökségi elemek
értékelésének, a lelőhely jellegének, kor- és kulturális meghatározásának alapját képezik, képi ábrázolást kell
készíteni rajzzal vagy fotóval. A képi ábrázolásokat a leletfeldolgozási dokumentáció nem tartalmazza. Ha a lelet
teljes tudományos feldolgozását a régészeti feltárást végző intézmény végzi, a befogadó múzeumot a képi
ábrázolások elektronikus adathordozón átadott másolati példánya illeti meg, amely az átadás-átvételi eljárás és
a gyűjteményi alapleltárba vétel azonosítási feladatainak segédleti szakanyaga is.
(2) Az ember-, állat- és növénytani leletek, anyagminták elsődleges leletfeldolgozás keretében végzett
meghatározásának, illetve természettudományos vizsgálatának a leletek és anyagminták azon elemeire kell
irányulnia, amelyek nélkülözhetetlenek a feltárási dokumentáció és az elsődleges leletfeldolgozás elkészítéséhez.

10. §

(1) A feltárásvezető a leletkísérő lapok és a 6–8. § szerinti tevékenységek adatait felhasználva elvégzi a régészeti
leletek azonosítását, továbbá a (2) bekezdés b) pontjában rögzített szakmai adattartalom szerinti meghatározását,
rendszerezett összesítését. Ennek eredményét a leletfeldolgozási dokumentációban rögzíti.
(2) A leletfeldolgozási dokumentáció – táblázatos formában – tartalmazza:
a)
a feltárási azonosítók körében:
aa)
a lelőhelyet a feltárási engedélyben szereplő megnevezéssel, valamint a lelőhely-azonosítót,
ab)
a feltárás vezetőjének nevét és közreműködő régész munkatársa nevét és
ac)
az ásatás időtartamát, valamint
b)
a leletanyag vonatkozásában:
ba)
a csomagolási egység nyilvántartási számát,
bb)
a csomagolási egység megnevezését: zacskó, doboz vagy láda,
bc)
az előkerülés időpontját,
bd)
a feltárási felület térképlap száma vagy szelvény száma szerinti azonosítóját,
be)
a bontási egység azonosítóját, stratigráfiai egység számát,
bf )
az anyagfajtát, egyedi tárgy esetén annak megnevezését,
bg)
a keletkezés korszakát,
bh)
a mennyiséget (tárgyi lelet esetében darabszámát, nemesfém tárgy esetében súlyát, egyéb lelet
esetében jellegadó sajátosság szerint megjelölve),
bi)
az állapotot (ép, töredék, helyreállított, illetve tisztított, konzervált, restaurált),
bj)
a megjegyzések rovatban az egyéb releváns tényeket, a sajátos raktározási igényt, a sajátos
restaurátori beavatkozást igénylő leletek esetében, amennyiben erre sor került, a befogadó múzeum
részére történt állagvédelmi célú előzetes átadás tényét a szerződés azonosító számával.
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11. §

(1) A feltárásvezető az általa elkészített elsődleges leletfeldolgozás adatfelvételét köteles a muzeális intézmények
nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével elvégezni.
(2) A régészeti feltárás és az elsődleges leletfeldolgozás során a feltárásvezető által alkalmazott, bontási egységhez
kötött leletazonosító szám a régészeti leletek felületére nem vezethető fel.
(3) A befogadó múzeum a gyűjteményi nyilvántartásba vétel keretében a régészeti feltárás során alkalmazott, bontási
egységhez kötött leletazonosító számokat az alapleltárak megjegyzések rovatában tünteti fel.

12. §

(1) Az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációt a feltárásvezető, a feltárási bejelentésen vagy feltárási engedélyben
meghatározott régész munkatárs, vagy ennek hiányában a feltárást végző intézmény régészeti szakfeladatot ellátó
egyéb régész, régésztechnikus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a régészeti leletanyag állagvédelmi
restaurálásáért felelős restaurátor írja alá.
(2) Az elsődleges leletfeldolgozási dokumentáció elektronikus adathordozón történő rögzítése esetében olyan
formátumot kell alkalmazni, amely kizárja az utólagos adatmódosítás lehetőségét.
(3) Az elsődleges leletfeldolgozásra és dokumentációjára egyebekben a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti feltárási dokumentációra vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
(4) Az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációhoz mellékelni kell:
a)
a leválogatási eljárás jegyzőkönyvét és a leválogatási jegyzéket, valamint
b)
ha a régészeti feltárást végző intézmény nem azonos a befogadó múzeummal, a befogadó múzeum írásos
egyetértő nyilatkozatát az elsődleges leletfeldolgozási dokumentáció megfelelőségéről.

13. §

(1) Ha a régészeti feltárást végző intézmény nem azonos a befogadó múzeummal, a feltárást végző intézmény
az elsődleges leletfeldolgozást a befogadó múzeum 12. § (4) bekezdés b) pontja szerinti írásos egyetértő
nyilatkozatának hiányában nem zárhatja le.
(2) A 12. § (4) bekezdés b) pontja szerinti írásos egyetértő nyilatkozat előkészítése érdekében a befogadó múzeum
a régészeti feltárást végző intézmény által a részére megküldött elsődleges leletfeldolgozási dokumentációt
– a szükséges módosítások elvégzése céljából – előzetesen véleményezi. Ehhez a régészeti feltárást végző
intézménynek biztosítania kell a leletanyagba való betekintés lehetőségét a befogadó múzeum részére. Az előzetes
véleményezés határideje a leletanyagba való betekintéstől számított 10 nap.
(3) Ha az előzetes véleményezés körében a befogadó múzeum észrevételt nem fogalmazott meg, akkor az elsődleges
leletfeldolgozási dokumentáció megfelelőségéről szóló, a 12. § (4) bekezdés b) pontja szerinti írásos egyetértő
nyilatkozatát megküldi a régészeti feltárást végző intézménynek.
(4) Ha az előzetes véleményezés körében a befogadó múzeum módosításra irányuló észrevételt fogalmazott meg,
akkor azt visszaküldi a régészeti feltárást végző intézménynek, amely a szükséges módosítások elvégzését
követően, 10 napos véleményezési határidővel, ismételten megküldi az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációt
a befogadó múzeum részére.
(5) A befogadó múzeum a megtett módosítással való egyetértése esetén a (3) bekezdésben meghatározott módon jár
el.
(6) Ha a (2) és (4) bekezdés szerinti előzetes véleményezés nem vezet eredményre, a régészeti feltárást végző intézmény
és a befogadó múzeum közötti vitában – a régészeti feltárást végző intézmény kezdeményezésére – az Ásatási
Bizottság bevonásával a kulturális örökség védelméért felelős miniszter dönt.

14. §

(1) Ha a feltárás nem eredményez elsődleges leletfeldolgozásra és végleges leletbefogadásra alkalmas leletanyagot,
ennek tényét a feltárást végző intézmény a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott feltárási jelentésben rögzíti.
(2) Ha a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum nem azonos, a régészeti feltárást végző intézmény
a feltárási jelentést köteles megküldeni a befogadó múzeumnak.

5. A végleges leletbefogadás
15. §		
Az elsődleges leletfeldolgozási, továbbá a muzeális intézményekre vonatkozó állományvédelmi és nyilvántartási
követelményeknek nem megfelelő, valamint rendezetlen régészeti leletanyagot – a 7. §-ban meghatározott esetek
kivételével – a befogadó múzeum nem veszi át végleges gyűjteményi elhelyezésre.
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16. §		
Ha a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum azonos, végleges leletbefogadási eljárást nem kell
lefolytatni, továbbá a 7. §-ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. A befogadó múzeum a régészeti leletet
a 23. §-ban meghatározottak szerint végleges gyűjteménybe helyezi, megelőző feltárás esetén a beruházóval kötött
szerződésben, tervásatás esetén egyéb támogatási szerződésben az elsődleges leletfeldolgozásra előirányzott
összeg terhére a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

6. A végleges leletbefogadási eljárás
17. §

(1) Ha a feltáró intézmény és a befogadó múzeum nem azonos, akkor végleges leletbefogadási eljárás lefolytatása
szükséges, melynek megindítását a régészeti feltárást végző intézmény kezdeményezi a befogadó múzeumnál,
az elsődleges régészeti feldolgozás – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott esetben a teljes tudományos feldolgozás – lezárását követően.
(2) A végleges leletbefogadás költségeit a régészeti feltárást végző intézmény
a)
megelőző feltárás esetén a beruházóval kötött szerződése,
b)
tervásatás esetén a támogatási szerződése
terhére biztosítja a befogadó múzeum számára, a régészeti leletek végleges befogadásának egyszeri költségére
alkalmazható, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben megállapított
legmagasabb hatósági ár alapján kiszámítva.

18. §

(1) A végleges leletbefogadási eljárás során a régészeti feltárást végző intézmény kötelezettsége
a)
az elsődleges leletfeldolgozásban vagy – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott esetben – teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag
alapleltárba vételre való előkészítése, rendezése, csomagolása, a befogadó muzeális intézményi
átadás-átvételre és elszállításra való előkészítése,
b)
a Kötv.-ben előírt leletbefogadási szerződés megkötését előkészítő, 21. § szerinti szemle megszervezése és
lefolytatása, ennek keretében az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációban és az a) pontban foglaltak
ellenőrizhetőségének biztosítása a befogadó múzeum számára,
c)
a leletanyag beszállítása a befogadó múzeumba, valamint
d)
közreműködés az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában.
(2) A befogadó muzeális intézmény kötelezettsége:
a)
a múzeumi befogadás szakmai feltételeinek előzetes megállapítása,
b)
közreműködés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak előkészítésében,
c)
közreműködés a leletbefogadási szerződés megkötését előkészítő, 21. § szerinti szemle lefolytatásában,
ennek keretében az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációban vagy – a Korm. rendeletben
meghatározott esetben – teljes tudományos feldolgozásban, és a múzeumi befogadás szakmai feltételei
teljesülésének ellenőrzése,
d)
a régészeti feltárást végző intézmény által beszállított leletanyag fogadása,
e)
közreműködés az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint
f)
az átvett leletanyag végleges gyűjteményi elhelyezése.

19. §

(1) A végleges leletbefogadás lefolytatása érdekében a régészeti feltárást végző intézmény köteles az előkerült
leletanyag mennyiségének ismeretében az elsődleges leletfeldolgozás vagy – a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott esetben – a teljes tudományos feldolgozás
befejezését követő 30 napon belül végleges leletbefogadási szerződést kötni a befogadó múzeummal.
(2) A szerződő felek a végleges leletbefogadási szerződés megkötésének tényéről a leletbefogadási szerződés
megkötését követő 15 napon belül közös írásos nyilatkozatban értesítik a régészeti feltárások ellenőrzésére
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervet.

20. §

(1) A végleges leletbefogadási szerződés tartalmazza:
a)
a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum adatait,
b)
a befogadás jogalapját,
c)
a feltárási engedélyben szereplő helyszín megnevezését,
d)
a feltárásvezető nevét,
e)
a feltárás időtartamát,
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f)
g)

a befogadásra kerülő régészeti leletek mennyiségét köbméterben meghatározva,
a végleges leletbefogadás költségét, valamint az abból a raktárkapacitás bővítésére fordítandó – a teljes
összeg legalább 50%-át elérő – hányadát,
h)
a végleges leletbefogadás szakmai feltételeit, követelményeit, és a szerződés tárgyát képező leletanyag
ezeknek, valamint az előzetes régészeti feldolgozás dokumentációjában foglaltaknak való megfelelőségét,
amelyet a szerződő felek előkészítő szemle keretében ellenőriztek,
i)
a leletanyag befogadó múzeumba való beszállításának, valamint átadás-átvételének várható időpontját és
lefolytatásának részleteit,
j)
a befogadó múzeum szakmai és pénzügyi teljesítésének, valamint elszámolási kötelezettségének módját és
határidejét a régészeti feltárást végző intézmény felé.
(2) A leletbefogadási szerződés mellékletét képezi:
a)
az elsődleges leletfeldolgozás dokumentációja,
b)
teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag esetében a tudományos feldolgozás azon
munkarésze, mely biztosítja a befogadásra kerülő leletanyag egyedi azonosítását és szakleltárkönyvi
nyilvántartásba vételét,
c)
a restaurálási napló,
d)
a leletbefogadási szerződést előkészítő szemle jegyzőkönyve.
21. §

(1) A leletbefogadási szerződést előkészítő szemlén
a)
a régészeti feltárást végző intézmény részéről egy nyilatkozattételre jogosult vezető, a feltárásvezető,
teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag esetében a feldolgozásért felelős kutató, valamint
a régészeti leletanyag állagvédelmi restaurálásáért felelős restaurátor,
b)
a befogadó múzeum részéről egy nyilatkozattételre jogosult vezető, a végleges leletelhelyezést végző
gyűjtemény vezetője, valamint egy restaurátor
vesz részt.
(2) A felek közötti vita esetén a felek kérhetik a régészeti feltárások ellenőrzésére jogszabályban kijelölt örökségvédelmi
szerv és a muzeológiai szakfelügyelet képviselőjének részvételét is.
(3) A szemle során ellenőrizni kell a végleges leletbefogadásra előkészített régészeti leletanyag gyűjteményi
alapleltárba vételre, szállításra és átadás-átvételre való alkalmasságát, különösen a leletanyag
a)
mennyiségét,
b)
az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációban, valamint – teljes tudományos feldolgozásban részesült
leletanyag esetében – a tudományos feldolgozás 20. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való
megfelelőségét,
c)
állagvédelmi állapotát és a restaurálási naplóban foglaltaknak való megfelelőségét,
d)
rendezettségét, csomagolását, szállításra való felkészítettségét.
(4) A szemle kiterjed továbbá a régészeti leletanyagról készült képi ábrázolások, valamint – amennyiben ilyen készült –
az ember-, állat- és növénytani leletek, anyagminták vizsgálati anyagának másolati példányban átadás-átvételre
kerülő anyagára is.
(5) A szemle eredményéről mindkét fél képviselői által aláírt és hitelesített 20. § (2) bekezdés d) pont szerinti
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(6) A felek közötti vita esetén a muzeológiai szakfelügyelet bevonásával a kultúráért felelős miniszter dönt.

22. §

(1) A végleges leletbefogadási szerződés megkötését követő átadás-átvételi eljárást
a)
a régészeti feltárást végző intézmény részéről a feltárásvezető, valamint a régészeti leletanyag raktározási
feladataiért felelős munkatársa,
b)
a befogadó múzeum részéről a végleges leletelhelyezést végző gyűjtemény vezetője, valamint
a gyűjteménykezelői feladatokért felelős munkatársa
folytatja le.
(2) A leletanyag befogadó múzeumba való szállításának és átadás-átvételének megtörténtét mindkét fél képviselői
által aláírt és hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelynek 1-1 példányát a régészeti feltárást végző
intézmény a régészeti feltárások ellenőrzésére jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervnek és a kultúráért felelős
miniszternek megküld.
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(3) A terepbejárás és műszeres lelőhely-felderítés során gyűjtött 0,25 köbmétert meg nem haladó mennyiségű
régészeti leletanyag esetében teljes körű leletbefogadási eljárást nem kell lefolytatni. A leletanyag a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti lelőhely-bejelentő adatlap és
az elsődleges leletfeldolgozás dokumentációjának csatolásával, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével
befogadható.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően teljes leletbefogadási eljárást kell lefolytatni a több terepbejárás
vagy műszeres lelőhely-felderítés során feltárt a régészeti feltárást végző intézmény által összevontan kezelt,
0,25 köbmétert meghaladó mennyiségű régészeti leletanyag esetében.

7. A végleges gyűjteményi elhelyezés
23. §

(1) A végleges gyűjteményi elhelyezés során a befogadó múzeum gondoskodik a régészeti leletek
a)
gyarapodási naplóba vételéről,
b)
gyűjteménybe illesztéséről,
c)
ennek megfelelő szakleltárkönyvi vagy szekrénykataszteri nyilvántartásba vételéről,
d)
hozzáférhetővé tételéről és kutathatóságának biztosításáról,
e)
végleges raktári elhelyezéséről,
f)
a feltárási dokumentáció, annak részeként az elsődleges leletfeldolgozás, továbbá a 20. § szerinti
leletbefogadási szerződés és mellékletei végleges adattári elhelyezéséről, nyilvántartásba vételéről és
kutathatóságuk biztosításáról.
(2) A végleges gyűjteményi elhelyezés szakmai feladatainak teljesítése során
a)
elsődleges leletfeldolgozásban részesült leletanyag esetében a feltárásvezető,
b)
teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag esetében a feldolgozásért felelős kutató
folyamatos szakmai segítséget nyújt.
(3) A végleges gyűjteményi elhelyezésre kerülő régészeti leletek nyilvántartására a befogadó múzeum régészeti
gyűjteménye külön gyarapodási naplót vezet. Ha a befogadó múzeumban több régészeti gyűjtemény működik,
valamennyi külön gyarapodási naplót vezet.

24. §

(1) A végleges gyűjteményi elhelyezést, ha a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum
a)
azonos, az elsődleges leletfeldolgozás befejezését követő,
b)
nem azonos, a leletbefogadási eljárást lezáró átadás-átvételt követő
két éven belül el kell végezni.
(2) A végleges gyűjteményi elhelyezés megtörténtét a kultúráért felelős miniszter a muzeológiai szakfelügyelet útján
ellenőrzi.
(3) A végleges gyűjteményi elhelyezés határideje a befogadó múzeumnak a kultúráért felelős miniszterhez benyújtott
kérelmére, a muzeológiai szakfelügyelet javaslata alapján egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

8. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett régészeti feltárások során előkerült leletanyag
elsődleges leletfeldolgozására és befogadására kell alkalmazni.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), c), d), e), g), h), j), n), o), p), q), r) pontjában,
a 4. és a 8. alcím, valamint a 2–6., és 12–14. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. §
(3) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3. §, a 10. §, a 12. § 1. pontja, a 17. §, a 36. §, az 59. § tekintetében
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
1. §		
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója
a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez.
Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak
a tanulmányi követelményeket teljesítenie. Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból –
különböző évfolyamokig, de legkésőbb – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a negyedik évfolyam végéig tarthat.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás a fejlesztő nevelésoktatás teljes időtartamára engedélyezhető.”
2. §		
Az R1. 20. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének
kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.”
3. §		
Az R1. 47. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a szakiskola előkészítő kilencedik
évfolyamát sikertelenül teljesítette.”
4. §		
Az R1. 123. § (4) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése)
„9. kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,”
5. §		
Az R1. 123. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola megnevezése tartalmazza az adott nemzetiségi nyelv megjelölését.”
6. §		
Az R1. 50. alcíme a következő 137/A. §-sal egészül ki:
„137/A. § Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a szakértői bizottság szakértői
véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat
figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok
leküzdésére, új funkciók kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás.”
7. §		
Az R1. a következő 50/A. alcímmel egészül ki:

„50/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok és az együttnevelést segítő
pedagógusok
138/A. § Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében
munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési
körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.”
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8. §		
Az R1. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„139. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább egy alkalommal rögzíti
a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja.”
9. §		
Az R1. 147. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az intézményi látogatást követően a (8) bekezdés szerinti szakértői dokumentum rögzítését megelőzően
az ellenőrzésben részt vett személy, továbbá intézményellenőrzés esetén az intézmény vezetője a nevelőtestülettel
egyeztetve értékelőlapot tölthet ki a szakértőkről a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.
A hivatal az értékelőlapot a szakértői tevékenység egységes értékelési szempontjai alapján állítja össze. A hivatal
a szakértőkről készült értékelőlapok tartalmáról minden év november 30-ig összesítő kimutatást készít, melyet
az informatikai támogató rendszerben elérhetővé tesz a szakértő számára.”
10. §		
Az R1. a következő 154/A. §-sal egészül ki:
„154/A. § A köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében – a 155. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt
kivétellel – köznevelési szakértő vehet részt. Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést szakmai
szakértő bevonásával kell végezni.”
11. §		
Az R1. 155. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik,
a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség
nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni,
b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai
ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal
rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselője. A hivatal megkeresi az érintett országos
nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben.”
12. §		
Az R1.
1.
15. alcím címében a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola, szakiskola” szövegrész,
az „évfolyamára” szövegrész helyébe az „évfolyamára és a készségfejlesztő iskolára”,
2.
75. § (3) bekezdés b) pontjában az „a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat” szövegrész helyébe
az „az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat”,
3.
150. § (3) bekezdésében az „elérhetővé teszi” szövegrész helyébe a „megküldi”,
4.
74/A. alcím címében az „általános iskolában az erkölcstan” szövegrész helyébe az „általános iskolában az etika”,
5.
182/A. §
a)
(5) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan” szövegrész helyébe az „etika”,
b)
(7) bekezdésében az „a tanuló számára erkölcstan” szövegrész helyébe az „a tanuló számára etika”,
c)
(7) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan” szövegrész helyébe az „etika”,
6.
182/B. §
a)
(3) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan helyett” szövegrész helyébe az „etika helyett”,
b)
(3) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan órák számára” szövegrész helyébe az „etika órák számára”,
c)
(4) bekezdésében az „erkölcstan órával” szövegrész helyébe az „etika órával”,
d)
(7) bekezdésében a „vonatkozóan az erkölcstan” szövegrész helyébe a „vonatkozóan az etika”,
e)
(8) bekezdésében az „erkölcstan helyett” szövegrész helyébe az „etika helyett”,
f)
(10) bekezdésében az „„Erkölcstan/Hit- és erkölcstan”” szövegrész helyébe az „„Etika/Hit- és
erkölcstan””
szöveg lép.
13. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
193. § (10) és (11) bekezdése,
b)
193. § (21)–(25) bekezdése.
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2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása
14. §		
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R2.) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben az foglalkoztatható, aki pedagógiai szakértő
munkakör esetén mesterfokozatú tanári, gyógypedagógusi, konduktori, pedagógiai előadó munkakör esetén
óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógusi, konduktori végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá
– mindkét munkakörben – pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.”
15. §		
Az R2. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem szerepel a szakterületnek megfelelő kirendelhető
szaktanácsadó, a Hivatal felkérhet olyan Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógust
is, aki legalább tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával
rendelkezik, továbbá elvégezte a Hivatal által szervezett, adott szaktanácsadói területhez kapcsolódó felkészítő
képzést.”
16. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
12. § (4) bekezdése,
b)
26. § (5) bekezdése.

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
módosítása
17. §		
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
R3.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Köznevelési Hídprogramhoz, a felnőttoktatáshoz, továbbá a készségfejlesztő iskolák és az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolák számára készített kerettantervek esetében nem kell
alkalmazni a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a tantárgyi kerettantervekre vonatkozó előírásokat.”
18. §		
Az R3. 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása
19. §

(1) A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az R4. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(4) Az R4. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(5) Az R4. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
módosítása
20. §		
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R5.)
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. a szakértői bizottság vezetője: az Intézmény szakértői bizottságként eljáró tagintézményének vezetője, valamint
a székhelyintézmény esetében a székhelyintézmény által ellátott szakmai feladatok végrehajtását irányító
főigazgató-helyettes,
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2. feladatellátási kötelezettség: a működési körzethez igazodó kötelezettség, amely alapján az Intézmény
székhelyintézménye, tagintézménye köteles ellátni a működési körzetében lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező, vagy működési körzetében intézményes ellátásban részesülő gyermekeket,
tanulókat,
3. gyógypedagógus végzettség és szakképzettség:
a) főiskolai szintű, alapfokozatú gyógypedagógus végzettség és szakképzettség:
aa) a gyógypedagógus,
ab) a gyógypedagógiai tanár és
ac) a gyógypedagógiai terapeuta
végzettség és szakképzettség,
b) egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus végzettség és szakképzettség:
ba) a speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus végzettség és szakképzettség, valamint az a) pontban
foglalt végzettség és szakképzettség együttes megléte,
bb) az okleveles gyógypedagógus és
bc) a gyógypedagógia-tanár
végzettség és szakképzettség,
4. Intézmény: megyénként és a fővárosban egy, a székhelyintézménye szerint illetékes tankerületi központ
(a továbbiakban: tankerületi központ) által fenntartott, járásonként legalább egy tagintézményből álló pedagógiai
szakszolgálati intézmény, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
18. § (2) bekezdésében foglalt valamennyi szakszolgálati feladatra kiterjedően az állami köznevelési közszolgálati
feladatellátás keretében a pedagógiai szakszolgálatokat ellátja,
5. járás: a járás és a fővárosi kerület,
6. járási tagintézmény: olyan, járásonként szervezett feladatellátási hely, amely a megyében, a fővárosban,
valamennyi járásban, az adott járásra kiterjedő működési körzettel – az e rendeletben foglalt kivételekkel –
az Nkt. 18. § (2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladatot és az e rendeletben, valamint
a pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint
a tagintézmény szintjén irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el,
7. klinikai szakvizsga:
a) a szakpszichológus képzésről szóló 10/1981. (VIII. 6.) MM–EüM együttes rendelet és a klinikai pszichológusok
és a klinikai gyermekpszichológusok szakképzéséről és továbbképzéséről szóló 14/1981. (XI. 4.) EüM rendelet
(a továbbiakban együtt: MM és EÜM rendelet) alapján szerzett klinikai pszichológia,
b) a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia és
c) a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia [az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: klinikai és
mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus],
d) az MM és EÜM rendelet alapján szerzett klinikai gyermekpszichológia,
e) a klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia és
f ) a gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia [a d)–f ) pont alattiak a továbbiakban együtt:
klinikai gyermek szakpszichológus]
szakvizsga,
8. konduktor végzettség és szakképzettség:
a) főiskolai szintű, alapfokozatú konduktor végzettség és szakképzettség:
aa) a konduktor,
ab) a konduktor-óvodapedagógus,
ac) a konduktor-tanító,
ad) a konduktor (óvodapedagógus) és
ae) a konduktor (tanító)
végzettség és szakképzettség,
b) egyetemi szintű, mesterfokozatú konduktor végzettség és szakképzettség: a speciális pedagógiai szakos tanár és
szakpedagógus végzettség és szakképzettség és
ba) a konduktor,
bb) a konduktor-óvodapedagógus, vagy
bc) a konduktor-tanító
végzettség és szakképzettség együttes megléte,
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9. megyei, fővárosi tagintézmény: olyan feladatellátási hely, amely a megyében, a fővárosban egyes pedagógiai
szakszolgálati feladatokat több járásra kiterjedő működési körzettel lát el,
10. országos tagintézmény: olyan feladatellátási hely, amely az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat országos
működési körzettel lát el,
11. óvoda- és iskola szakvizsga:
a) óvoda- és iskolapszichológia,
b) óvoda- és iskola-szakpszichológia
szakvizsga,
12. szakosított tagintézmény: olyan tagintézmény, amely legfeljebb két szakszolgálati feladatot lát el,
13. székhelyintézmény: az Intézmény szakmai irányítást és koordinálást végző, valamint megyei, fővárosi működési
körzettel szakértői bizottsági feladatokat is ellátó feladatellátási helye, ahol az Intézmény képviseleti jogának
gyakorlására jogosult vezető munkahelye található,
14. tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontja szerinti intézményegység.”
21. §		
Az R5. 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya – fenntartótól függetlenül – kiterjed)
„i) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a továbbiakban: Gyakorló
Szakszolgálat).”
22. §

(1) Az R5. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
(a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és
fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének
elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása
érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és
a pszichológiai segítségnyújtás.”
(2) Az R5. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.”

23. §		
Az R5. 4. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön
vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia
és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció
csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai
vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.”
24. §		
Az R5. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család
terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete
a) 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,
b) 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra,
c) 5–6 éves kor között legalább heti öt óra.”
25. §		
Az R5. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Intenzív ellátás a gyermek – a szülő gondozásba történő aktív bevonásával megvalósított – összefüggő,
bentlakásos korai fejlesztése és gondozása, amelynek időtartama legalább egy, legfeljebb három hét.
A (6) bekezdésben meghatározott időkeret teljesítése szempontjából egy hét intenzív ellátás hat hét általános
szabályok szerinti fejlesztésnek felel meg. A bentlakás feltételeit a gyermek és a szülő számára az intenzív ellátást
végző intézmény biztosítja.”
26. §		
Az R5. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási szakértői bizottság feladata
a) az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött gyermek,
tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
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b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó
felülvizsgálatok elvégzése,
c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása,
d) a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése.”
27. §		
Az R5. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai:
a) az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes
körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
b) a 7. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a gyermek, a tanuló vizsgálatának eredményei alapján
szakértői vélemény készítése,
c) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kiegészítő vizsgálat végzése, a sajátos nevelési igény
megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása,
a szakértői vélemény elkészítése és kiadása,
d) a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése,
e) jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és
kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
f ) jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek
ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok
lakóotthoni ellátására,
g) a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése.”
28. §		
Az R5. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Az országos szakértői bizottság tevékenysége körében a 12. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint
(2) bekezdésében meghatározott feladatokat végzi.”
29. §		
Az R5. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről
a szülőt értesíti. A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem
megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell
küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját – első vizsgálat esetében – a vizsgálat kezdeményezésére
irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni. Amennyiben
a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati
időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított tizenöt napon belüli időpontra.
Ennek elmulasztása esetén, ha a vizsgálat a szülő kérésére indult, a vizsgálati kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
Ha a vizsgálat a 13. § (2) bekezdés a), b) vagy d) pontja alapján indult, akkor a szakértői bizottság a 40. § (3) bekezdés
b) pontja szerint közigazgatási hatósági eljárás megindítását köteles kezdeményezni.”
30. §		
Az R5. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A korai fejlesztés és gondozás, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére az óvodai nevelés,
az iskolai nevelés és oktatás, továbbá a fejlesztő nevelés és a fejlesztő nevelés-oktatás igénybevételével összefüggő
utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást az Intézmény szakértői bizottságként eljáró székhelyintézménye
vagy tagintézménye központilag kiadott nyomtatványon állítja ki. Az igénybevételt az ellátást nyújtó köznevelési
intézmény vezetője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja igazolja.”
31. §		
Az R5. 17. § (1) bekezdés h) pont ha) és hb) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló
ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira,
a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell
a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megfelelő)
„ha) óvodára, csoportra (a továbbiakban együtt: kijelölt óvoda),
hb) általános iskolára, középfokú iskolára, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra
(a továbbiakban együtt: kijelölt iskola),”
(vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését,)
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32. §		
Az R5. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakértői véleményt, az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vizsgálat lezárását követő huszonegy
napon belül – kézbesíteni kell a szülőnek. Amennyiben a szülő a 16. § (3) bekezdése alapján összeállított
intézményjegyzékről köznevelési intézményt nem választ, a szakértői bizottság a vizsgálat lezárását követő
harmincadik napon a gyermeket, tanulót ellátó intézményt saját választása alapján kijelöli és a szakértői véleményt
a kijelöléstől számított öt munkanapon belül a szülőnek kézbesíti.
(6) A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. A kézbesítés napja az a nap, amelyen
a szakértői véleménynek a szülő általi átvétele megtörtént, vagy amely napon a szülő az átvételt megtagadta. Ha
postai úton kézbesített szakértői vélemény a szakértői bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a szakértői
véleményt – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”
33. §		
Az R5. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak – a szakértői vélemény kézhezvételétől számítva –
tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. Amennyiben a szülő,
vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló a szakértői vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem
tesz nyilatkozatot és nem indítja meg a (2) bekezdésben meghatározott eljárást, az egyetértését megadottnak kell
tekinteni.”
34. §		
Az R5. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával,
a szakértői véleményt a szakértői bizottság
a) a sajátos nevelési igény megállapítása, illetve a korai fejlesztés és gondozás megkezdésére tett javaslat esetén
a kijelölt köznevelési intézménynek, továbbá
b) abban az esetben, ha a gyermek
ba) az adott évben betölti a harmadik életévét vagy ennél idősebb, a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely
szerint illetékes jegyzőnek,
bb) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és nem részesül további óvodai nevelésben,
a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak,
bc) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és további óvodai nevelésben részesül, a lakóhely,
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnek és járási hivatalnak
megküldi.”
35. §		
Az R5. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával,
a szakértői véleményt a szakértői bizottság
a) a sajátos nevelési igény megállapítása, illetve a korai fejlesztés és gondozás megkezdésére tett javaslat esetén
a kijelölt köznevelési intézménynek, továbbá
b) abban az esetben, ha a gyermek
ba) az adott évben betölti a harmadik életévét vagy ennél idősebb, a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely
szerint illetékes jegyzőnek,
bb) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és nem részesül további óvodai nevelésben,
a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak,
bc) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és további óvodai nevelésben részesül, a lakóhely,
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnek és járási hivatalnak, valamint
c) abban az esetben, ha a szakértői véleményt a tankerületi szakértői bizottság készítette el a 4. § (2a) bekezdésében
meghatározottak szerint, a megyei szakértői bizottságnak
megküldi.”
36. §		
Az R5. 20. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a többi gyermekkel, tanulóval közös óvodai csoportban, iskolai
osztályban azért nem szervezhető meg, mert az intézményjegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a szakértői
bizottság a szakértői véleményét megküldi – óvoda vonatkozásában – a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek – iskola vonatkozásában –, a tanuló lakóhelye, ennek hiányában
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tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazgatónak. A jegyző, illetve a tankerületi igazgató – szakképzésben
részt vevő vagy szakképzésbe jelentkező tanuló esetén a tankerületi igazgató a szakképzési centrum vezetőjének
egyetértésével – intézkedik arról, hogy a gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény
kijelölésre kerüljön. A jegyző, illetve a tankerületi igazgató tizenöt napon belül tájékoztatja az intézkedéséről
a szakértői bizottságot.
(2) Ha a gyermek, a tanuló gyógypedagógiai intézményben történő nevelése, oktatása azért nem szervezhető meg,
mert az Intézmény által vezetett jegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a szakértői bizottság a szakértői
véleményét megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi
igazgatónak. A tankerületi igazgató intézkedik arról, hogy a gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelésioktatási intézmény kijelölésre kerüljön. A tankerületi igazgató tizenöt napon belül tájékoztatja az intézkedéséről
a szakértői bizottságot.”
37. §		
Az R5. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a szakértői vélemény elkészítésére a 4. § (2a) bekezdésében meghatározottak szerint került sor,
a szakértői vélemény első hivatalból történő felülvizsgálatát a 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján kell elvégezni
a végrehajtás megkezdését követő első tanév során. A szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat
után addig, amíg a gyermek korai fejlesztés és gondozásban részesül, minden második tanévben hivatalból felül kell
vizsgálni.”
38. §

(1) Az R5. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott
nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia,
diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.”
(2) Az R5. 25. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszédés nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív
nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre
irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve
kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.
(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai
ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.”

39. §		
Az R5. 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az, aki nem rendelkezik szakvizsgával, – a 44. § (2) és (3) bekezdésében foglalt kivétellel – pedagógus
munkakörben foglalkoztatható, feltéve, hogy a munkáltató előírja a szakvizsga – az Intézménynél történő
foglalkoztatástól, vagy ha ez kedvezőbb, a szakvizsgára történő jelentkezéshez meghatározott pedagógusmunkakörben eltöltött szakmai gyakorlat megszerzésétől számított – öt éven belüli megszerzésének
kötelezettségét.”
40. §		
Az R5. 34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A tanévben a szakalkalmazotti közösség az Intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai
szakszolgálati célra hat munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből
két napot a teljes Intézmény, négy napot pedig a székhelyintézmény és a tagintézmények vonatkozásában kell
felhasználni.”
41. §		
Az R5. 13. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § Az oktatási központ az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 16. pontja
alapján, a szakszolgálati feladatellátás szakmai egységességének biztosítása érdekében, a miniszter szakmai
iránymutatásával főigazgatói munkaközösséget működtet. A főigazgatói munkaközösség tagjai a tankerületi
központok által fenntartott Intézmények intézményvezetői, akik a munkaközösség vezetőjét tagjaik közül választják.
A főigazgatói munkaközösség üléseit legalább háromhavonta tartja. A főigazgatói munkaközösség az ügyrendjét
maga alkotja meg.”
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42. §		
Az R5. 41. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell:)
„c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat,
továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról.”
43. §		
Az R5. 17. alcíme a következő 45/B. §-sal egészül ki:
„45/B. § Ha a gyermek esetében a 25. § (3) bekezdése szerinti hároméveskori szűrésnek megfelelő szűrés
2017. szeptember 1. napja előtt nem történt, a gyermek ötéveskori szűrése a nyelvi fejlettségre (receptív és
expresszív nyelv), a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.”
44. §		
Az R5. 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
45. §		
Az R5. 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
46. §		
Az R5. 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
47. §		
Az R5.
1.
2. §
a)

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

a) pontjában az „Nkt. 7. § (1) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 7. § (1) bekezdés
l) pontja”,
b)
c) pontjában az „Nkt. 7. § (1) bekezdés a)–e) és g)–h) pontjában” szövegrész helyébe az „Nkt. 7. §
(1) bekezdés a)–g) és j)–k) pontjában”,
c)
g) pontjában a „Központra” szövegrész helyébe a „tankerületi központra és az oktatási központra”,
3. § (3) bekezdésében a „tankerület” szövegrész helyébe a „járás”,
3. alcím címében a „korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész helyébe a „korai fejlesztés és gondozás”,
4. § (1) bekezdésében a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész
helyébe a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás”,
5. § (1) bekezdésében a „gyógypedagógiai fejlesztés, a tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi
készségek fejlesztése” szövegrész helyébe a „gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztés, a tanácsadás,
a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése”,
7. §
a)
(1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
b) pontja”,
b)
(1) bekezdés c) pontjában az „a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-)” szövegrész helyébe
az „a mozgásszervi, az érzékszervi (a látási, a hallási)”,
10. §
a)
(1) bekezdésében a „tankerületi tagintézményének (a továbbiakban: tankerületi szakértői bizottság)”
szövegrész helyébe a „járási tagintézményének (a továbbiakban: járási szakértői bizottság)”, a „járási,
a fővárosban fővárosi kerületi tankerületre” szövegrész helyébe a „járásra”,
b)
(2) bekezdés b) pontjában a „tankerületre” szövegrész helyébe a „járásra”,
11. §
a)
(1) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”
b)
(2) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
12. § (1) bekezdés a) pontjában a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
13. § (1) bekezdésében az „A mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi fogyatékosság, valamint
a beszédfogyatékosság megállapítására” szövegrész helyébe az „A mozgásszervi, valamint az érzékszervi
(a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására”,
13. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője”,
16. §
a)
(1) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
b)
(3) bekezdés c) pontjában a „Központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
c)
(3) bekezdés d) pontjában a „hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal”,
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d)

(5) bekezdésében a „továbbá a fejlesztő nevelés és a fejlesztő nevelés-oktatás” szövegrész helyébe
a „továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás”,
13.
20. § (3) bekezdésében az
a)
„E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás vagy
a fejlesztő nevelés feladataiban közreműködő intézmény változásakor is.” szövegrész helyébe
az „E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás vagy
a fejlesztő nevelés, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény
változásakor is.”,
b)
„E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás vagy
a fejlesztő nevelés, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény
változásakor is.” szövegrész helyébe az „E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium,
a korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő
intézmény változásakor is.”,
14.
24. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
c) pontja”,
15.
25. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
d) pontja”,
16.
26. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
e) pontja”,
17.
27. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
f ) pontja”,
18.
28. §
a)
(1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés h) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
g) pontja”,
b)
(2) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
c)
(3) bekezdésében a „Központ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ”,
d)
(4) bekezdésében a „Központ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ”,
19.
29. §
a)
(1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
h) pontja”,
b)
(2) bekezdés a) pontjában a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
20.
30. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés j) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés
i) pontja”,
21.
32. § (1) bekezdésében az „Az Intézményben a vezetői megbízás feltétele” szövegrész helyébe
az „A pedagógiai szakszolgálati intézményben a vezetői megbízás feltétele”,
22.
39. § (1) bekezdés b) pontjában az „a szakértői bizottság a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés,
az óvodai nevelés” szövegrész helyébe az „a szakértői bizottság a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai
nevelés”,
23.
41. § (6) bekezdésében a „Szakmai Szolgáltató Intézmény” szövegrész helyébe a „Gyakorló Szakszolgálat”,
24.
43. §-ában a „Szakmai Szolgáltató Intézmény” szövegrész helyébe a „Gyakorló Szakszolgálat”,
25.
44/B. §
a)
(1) bekezdésében a „tankerületek” szövegrészek helyébe a „járások”, a „tankerületi” szövegrészek
helyébe a „járási”,
b)
(2) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”, a „tankerületben” szövegrész helyébe
a „járásban”,
c)
(3) bekezdésében
ca)
a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
cb)
a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész helyébe
a „korai fejlesztés és gondozás”,
26.
5. mellékletében foglalt táblázat B:6 mezőjében a „Tankerületi tagintézményenként, ha a foglalkoztatottak
száma a tizenöt főt eléri” szövegrész helyébe a „Tagintézményenként”,
27.
7. mellékletében foglalt táblázatban a „Korai fejlesztés, gondozás, és a fejlesztő nevelés” szövegrész helyébe
a „Korai fejlesztés és gondozás”
szöveg lép.
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48. §		
Hatályát veszti az R5.
a)
4. alcíme,
b)
41. § (3) bekezdése,
c)
44. § (2) bekezdése,
d)
6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora.

6. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet
módosítása
49. §		
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
R6.)
1.
3. melléklet „Bevezető” alcím ötödik bekezdésében a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe
a „szakgimnáziumban”,
2.
4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában a „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe
a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,
3.
5. melléklet 1. pont hatodik bekezdésében a „szakközépiskolába” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumba”,
4.
6. melléklet
a)
címében a „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,
b)
1.
pont
első
bekezdésében
a
„Kollégiumi-Szakiskolai”
szövegrész
helyébe
a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,
c)
2. pont 2.4. alpont c) pontjában a „szakiskolai” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai”,
d)
3. pont
da)
3.2. alpont első bekezdésében a „szakiskolai életre” szövegrész helyébe
a „szakközépiskolai életre”, a „szakiskolákkal együttműködve a szakiskola” szövegrész
helyébe a „szakközépiskolákkal együttműködve a szakközépiskola”, második
bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola”, a harmadik
bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai”,
db)
3.4. alpont harmadik bekezdésében a „szakiskolai tanárok” szövegrész helyébe
a „szakközépiskolai tanárok”,
dc)
3.8. alpont második bekezdésében a „szakiskola 9. évfolyamának” szövegrész
helyébe a „szakközépiskola 9. évfolyamának”, a harmadik bekezdésében a „szakiskola
10. évfolyamának” szövegrész helyébe a „szakközépiskola 10. évfolyamának”,
dd)
3.9. alpontjában foglalt táblázat A felkészítés folyamata az AJSZKP programban való
részvételre megjelölésű sor Célok oszlopában a „szakiskolákkal együttműködve
a szakiskola 9. évfolyamára” szövegrész helyébe a „szakközépiskolákkal együttműködve
a szakközépiskola 9. évfolyamára”, A felkészítés folyamata az AJSZKP programban
való részvételre megjelölésű sor Célindikátor oszlopában a „szakiskola 9. évfolyamra”
szövegrész helyébe a „szakközépiskola 9. évfolyamra”, Pályaorientáció megjelölésű
sor Célindikátor oszlopában a „szakiskola 9. évfolyamának” szövegrész helyébe
a „szakközépiskola 9. évfolyamának”
szöveg lép.
50. §		
Hatályát veszti az R6. 8. §-a.

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet módosítása
51. §		
A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a gimnáziumokra,
ac) a szakgimnáziumokra,
ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak együtt: középiskola],
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ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
af ) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)–af ) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
ag) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ag) pont alattiak együtt: iskola],
ah) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá
a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményekre,
ai) a kollégiumokra,
aj) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási
intézmény],
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,
d) az oktatási központra és a tankerületi központokra,
e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,
f ) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
g) a pedagógusokra,
h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint
i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.”
52. §

(1) Az R7. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(2) Az R7. 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről,
valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.)
EMMI rendelet módosítása
53. §		
A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári
felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.
(I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. §-a a következő
(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 7. melléklet azon alap- és mesterképzési szakokat határozza meg, amelyeken csak a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott specializáció indítható.
(8) A 8. melléklet azon alap- és mesterképzési, valamint osztatlan szakokat határozza meg, amelyeken specializáció
nem indítható.”
54. §		
Az R8. 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A 7. melléklet szerinti szak, felsőoktatási szakképzés kivételével a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott, országosan egységes specializáción kívül az adott szakon, felsőoktatási szakképzésen az intézmény
egyedi kérelme alapján további specializációt indíthat.
(1b) Ha a képzési és kimeneti követelmények nem tartalmaznak specializációra vonatkozó rendelkezéseket, akkor
– a 8. melléklet szerinti szak, felsőoktatási szakképzés kivételével – a specializáció intézményi hatáskörben indítható.”
55. §		
Az R8. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2016/2017. tanévben, illetve e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával
le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel
meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – e rendelet
alapján is teljesíthető.”
56. §		
Az R8. 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
57. §

(1) Az R8. a 13. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(1) Az R8. a 14. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
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9. Záró rendelkezések
58. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1. napján lép hatályba.
A 7. §, a 12. § 2. pontja és az 51. § 2017. január 2. napján lép hatályba.
A 26. § és a 35. § 2017. március 1. napján lép hatályba.
Az 59. § 2017. augusztus 31. napján lép hatályba.
A 24. §, a 38. § (2) bekezdése, a 43. §, a 47. § 3. és 4. pontja, 6. pont a) alpontja, 12. pont d) alpontja, 13. pont
b) alpontja, 14–17. pontja, 18. pont a) alpontja, 19. pont a) alpontja, 20. pontja, 22. pontja és 27. pontja, továbbá
a 48. § a), b) és d) pontja 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

59. §		
Hatályát veszti a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R3. 11. mellékletében
a) az „enyhén értelmi” szövegrészek helyébe az „enyhe értelmi”,
b) az „Enyhén értelmi” szövegrészek helyébe az „Enyhe értelmi”,
c) a „középsúlyosan értelmi” szövegrészek helyébe a „középsúlyos értelmi”,
d) a „speciális szakiskolák” szövegrészek helyébe a „szakiskolák”,
e) a „speciális szakiskola” szövegrészek helyébe a „szakiskola”,
f) a „speciális szakiskolai” szövegrészek helyébe a „szakiskolai”,
g) a „speciális szakiskolában” szövegrészek helyébe a „szakiskolában”,
h) az „Erkölcstan” szövegrészek helyébe az „Etika”,
i) az „erkölcstan” szövegrészek helyébe az „etika”,
j) az „erkölcstanórák” szövegrészek helyébe az „etikaórák”,
szöveg lép.
2. Az R3. 11. melléklet 11.1. pont Osztályfőnöki órák kerettantervének a 7-8. évfolyam
alcíme 2. táblázatának 5. sorában a „szakiskolák, speciális szakiskola” szövegrész helyébe a
„szakiskola” szöveg lép.
3. Az R3. 11. melléklet Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelésioktatási intézmények számára címet követő Tartalom alcíme a következő 11.4. ponttal
egészül ki:
„11.4. Kerettanterv a készségfejlesztő iskolák számára
-

11.4.1. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó
készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamának közismereti kerettanterve

-

11.4.2. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó
készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamának közismereti kerettanterve

-

11.4.3. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó
készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamának közismereti kerettanterve
1
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-

11.4.4. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó
készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamának közismereti kerettanterve

-

11.4.5. A készségfejlesztő iskola készségfejlesztő kerettanterve
-

11.4.5.1. Agyagtárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.2. Árufeltöltő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.3. Autómosó kisegítő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.4. Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes
tanulók részére készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.5. Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes
tanulók részére készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.6. Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.7. Irodatechnikai eszközök használata készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.8. Kert- és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.9. Kisegítő állatgondozó készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.10. Kisegítő takarító készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.11. Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.12. Mézeskalács-sütő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.13. Mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.14. Palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.15. Papírtermék készítő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.16. Szövött-tárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.17. Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv

-

11.4.5.18. Udvaros készségfejlesztő kerettanterv”

4. Az R3. 11. melléklete a következő 11.4. alponttal egészül ki:
2
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„11.4. KERETTANTERV A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLÁK SZÁMÁRA
Értékelési elvek és eljárások
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos
pedagógiai diagnosztizálás, amely a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás
eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését szolgálja,
lehetőséget ad a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a
funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok
kezeléséhez, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez.
Az értékelés célja és feladata
Az értékelés célja visszajelzést adni a tanuló, a csoport és az oktatás-nevelés valamennyi
érintett szereplője számára a tanulónak az oktatási-nevelési folyamatban elért fejlődéséről.
Feladata, hogy rámutasson a további fejlődés érdekében a tanuló és a pedagógus számára a
szükséges tennivalókra.
Az értékelés alapelvei
 Az egyénre fókuszáló értékelés a tanuló önmagához mért fejlődésére irányul.
 Személyre szóló, fejlesztő, támogató értékelés valósul meg, amely a pedagógus
számára is kijelöli a további tennivalókat az oktatási folyamatban.
 A fejlesztő értékelés az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni
fejlődését támogató értékelés.
 Reális alapokra épülő kvalitatív és kritériumorientált értékelés valósul meg, amely
fejlesztően hat a tanulók önértékelésére.
 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
 Az értékelés akkor tölti be szerepét a fejlesztési folyamatban, ha rendelkezésre
állnak megfelelő mérőeszközök és ezeket alkalmazza is a pedagógus.
 A rendszeres és megfelelő időben történő értékelés hatékonysága felerősödik.
3
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Az önbizalomhiánnyal küzdő enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára ideális tanításitanulási környezetet teremt a támogató érzelmi klímában megnyilvánuló reflektív tanári
magatartás.
Értékelés
A minőségi értékelés minőségi tanuláshoz vezet. Az oktatás eredményességét növelő, a
tanulók egyéni fejlődését támogató minőségi értékelés a fejlesztő értékelés A közismereti és
elméleti tartalmak értékelése a pedagógiai gyakorlatban ma elfogadott ötfokozatú skálán
érdemjegy adásával történik. A gyakorlati évfolyamokon a készségfejlesztő kerettanterv
oktatása során az oktatónak folyamatosan figyelemmel kell kísérni és szóban értékelni a
tanulók gyakorlati munkavégzését.
Vizsga
A készségfejlesztő kerettanterv elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. A képzés végén a
tanuló előre összeállított tételsor alapján gyakorlati tevékenységet kísérően ad számot elméleti
tudásáról. A gyakorlati vizsgán be kell mutatni egy készterméket vagy munkafolyamatot
(lehet digitálisan rögzített is), amelyet a tanuló a legjobbnak tart saját munkái közül, egy
elkezdett munkadarabon pedig folytatja a munkát, bemutatva gyakorlati ismereteit. A
vizsgabizottság összetétele a gyakorlati tevékenységet oktató szakemberből, szakirányú
végzettségű gyógypedagógusból és a bizottság elnökéből áll.
A Vizsgabizonyítvány minősítése:
-

kiválóan megfelelt – a tanuló az elméleti és gyakorlati vizsgán képes az önálló
munkavégzésre, egyéni ötleteit felhasználja, korrigálja hibáit, a pontos és kitartó
munkavégzésre törekszik,

-

jól megfelelt – a tanuló irányítás mellett képes a feladatok elvégzésére, munkájában
körültekintő,

-

megfelelt – a tanuló segítséggel el tudja végezni az adott tevékenységeket, ha
szükséges, képes segítséget kérni,

-

a képzésben részt vett – a tanuló segítséggel, balesetmentesen képes egyszerű
munkafázist elvégezni.
4
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11.4.1. AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ
MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 9-10. ÉVFOLYAMÁNAK
KÖZISMERETI KERETTANTERVE
TANTERVI BEVEZETŐ

Célok és feladatok
Ebben a szakaszban – az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó
készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain – az előzetes tudások megerősítése és tovább
építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba.
A pedagógus feladata biztosítani az enyhe értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai
tanulmányaikat befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a
közismereti órákon a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a
problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a
tevékenységközpontú tanulásszervezést. A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az
alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt
részképességeket, támogatni

az érdeklődés és tehetség alapján

kialakuló tanulói

tevékenységeket.
Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés területén kialakul a szabálykövető magatartás érvényesítése; a
mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének
tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának
felismertetésével valósul meg. A folyamat végén az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes
lesz

cselekedetei

következményeinek

belátására,

a

mások

iránti

felelősség

és

felelősségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete,
társaival és az őt körülvevő személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége.
Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és
tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai és munkatevékenységei során
megerősödik kötelességtudata.
5
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Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak
megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi
az önérvényesítés intézményes lehetőségeit.
Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhe értelmi fogyatékos tanulóban
kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését.
A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése,
önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és
bizalmatlanság megfelelő egyensúlya.
A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges
életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a
sérülések

elkerülése.

A

mindennapos

testedzés

megalapozza

a

munkavégzéshez

elengedhetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad
a tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség
elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus
feladata felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás fontosságára, a
táplálék összetevőinek, minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a
szociális gondoskodás gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a
megjelenés, a küllem, az ápoltság összefüggéseire.
A hétköznapi élethelyzetek megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését,
felelős párkapcsolat kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját.
A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a
társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság
elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás
kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az
önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének
fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot.
A fenntarthatóságot és környezettudatosságot segíti, ha a pedagógiai helyzetekben
cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja a környezeti ártalmak és az
emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak számbavétele, a védekezés
6
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lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez igazított szokásrendnek a
megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel
kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának
igénye.
A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt szerepet kap a figyelem ráirányítása a
tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű gazdálkodásban, a pénz világában és a
fogyasztás területén.
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulónak is fel kell készülni a munkavállalásra, a változások
kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló
életvezetés és a felnőttkori munkaerő-piaci helytállás érdekében neki is rendelkeznie kell. Az
enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 9-10.
évfolyamán

jellemzően

fejlesztendő

kulcskompetenciák

meghatározhatóak,

azonban

egyénenként eltérő összetevők fejlesztésére helyeződik a hangsúly – az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók esetében ez különösen jellemző. Ezért a szakértői bizottságok és a
gyógypedagógusok képességekre, részképességekre vonatkozó vizsgálati eredményeire is
támaszkodva, differenciált, egyénre szabott programokon keresztül érhető el a tanulási
épesség egyénileg különböző szintre fejlesztése.
A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítja a társas, a társadalmi
érintkezéshez,
formákat,

kapcsolatfelvételhez

megerősödik

és

beszédértése

kapcsolattartáshoz
és

szükséges

beszédprodukciója.

kommunikációs

Fejlődik

szöveg-

és

véleményalkotási képessége. Kommunikációja körülményeknek megfelelő alakítására,
továbbá az egyéni, racionális és sikeres vita stratégiáinak kialakítására és használatára
törekszik. A hétköznapi helyzetekben a magyar helyesírás szabályait követve old meg írásos
feladatokat.
Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tanuló a tanult nyelv kommunikációs
fordulatait, alapvető, mindennapi élethelyzetek egyszerű fogalmait felismeri, alkalmazza.
Törekszik a tanult idegen nyelvi kultúra minél árnyaltabb megismerésére.
7
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Matematikai kompetenciaterületen a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív
funkciók fejlesztésére fókuszál a terület. Bővül a biztonságot nyújtó ismeretek köre. A
pedagógus gyakorlati tevékenységekkel folyamatosan segíti a tér- és időbeli viszonyok
megerősítését, a mértékegységek egyre biztosabb használatát, a pénzkezelést és a szakmai
ismeretek matematikai kompetenciát igénylő területeinek elsajátítását. A matematikai
kompetencia birtokában az enyhe értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel,
hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezze, képessé válik arra, hogy a
tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a
társadalmi lét különböző területein. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai
kapcsolatokat és törekszik ezek pontos megfogalmazására.
A természettudományos és technikai kompetencia területen az enyhe értelmi fogyatékos
tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása folyik, a
mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói
tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a cél. A tanuló
ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni
a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Érzékeny a hazai és globális természeti
környezeti problémák iránt. Képes és kész saját életében környezettudatos döntések
meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság környezetkárosító hatásának
kialakulásában, megérti, hogy a környezeti katasztrófák elkerülhetők. A tanuló megfigyeli és
értelmezi a mindennapi élethez köthető természeti jelenségeket. Gyakorlattá válik az
egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővül a
környezet megismerésére való igénye és képessége.
A digitális kompetenciaterületen a tanuló képességeinek megfelelő szinten alkalmazza az
infokommunikációs eszközöket a tanulás, a kapcsolattartás, a szórakozás és ismeretszerzés
területén. Képes adott céllal és adott szempontok alapján dokumentumokat választani
informatikai eszközök segítségével. Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi
elvárásokat figyelembe véve középpontban a munkához, az életvitelhez és a szabadidő
hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.
A szociális és állampolgári kompetencia segíti az enyhe értelmi fogyatékos tanulót abban,
hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az
állampolgári kompetenciák fejlesztése az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai8
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pszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a pedagógus a tartalmakat
sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. A tanuló felkészült a
közügyekben való aktív részvételre, képessé válik a családi munkamegosztásban a felnőtt
szerepre, felkészül a társadalmi lét munkavállalási és állampolgári szerepeinek betöltésére.
Bővülnek ismeretei a közügyekben való részvétel szabályairól, saját érdekeinek
képviseletéről, az önérvényesítés és az ehhez történő segítségkérés lehetőségeiről. Gyakorolja
a közösségi viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló felismeri reális
lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő
formában kérni és elfogadni mások segítségét.
Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él
azokkal, tájékozódik a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési,
munkavállalói technikákra vonatkozó kompetenciái (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés,
becslés, döntés, irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és
kötelességtudat, tenni akarás). A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához
szükséges ismeretek, képességek és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni
sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban az enyhe értelmi
fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismeri fel lehetőségeit,
próbálja elérni céljait.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének
megfelelően motivált tevékenységeiben a kreativitásra, részt vesz alkotások létrehozásában,
nyitottá válik művészeti alkotások befogadására. Az ötletgazdagság, a kíváncsiság és az
alkotókedv kialakulásában nagy szerepe van a motivációnak és az érzelmeknek is.
A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületen a tanuló igénybe vesz minden,
képességeihez mérten elsajátított kultúrtechnikai eszközt új ismeretek, információk
elsajátítására, megismerésére. Tud segítséget kérni új ismeret elsajátításához, mer kérdezni és
képes csoportos munkában részt venni. Az önálló, hatékony tanulásra képes tanuló közös
munkában, csoportban tud dolgozni.
Tantárgyak és óraszámok
9
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Műveltségterület

Heti óraszám

Tantárgy

2 tanéves
óraszám

9. évfolyam

10. évfolyam

5

5

360

Magyar nyelv és

Magyar nyelv és

irodalom

irodalom

Idegen nyelv

Idegen nyelv

2

2

144

Matematika

Matematika

5

5

360

Ember és

Etika

1

1

72

Állampolgári

1

1

72

2,5

2,5

180

2

2

144

társadalom

ismeretek
Ember a

Természetismeret

természetben
Művészetek

Műszaki rajz,
vizuális nevelés

Informatika

Informatika

2

2

144

Életvitel és

Pályaorientáció

1

1

72

gyakorlati

Szakmai alapozó

4

4

288

ismeretek

ismeretek

Testnevelés és

Testnevelés és

5

5

360

sport

sport
1

1

72

Összesen

31,5

31,5

2268

Szabadon

3,5

4,5

288

35

36

2556

Osztályfőnöki óra

tervezhető
Mindösszesen

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 4 óra/hét
Egységesség és differenciálás
Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai
gyakorlatban az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé.
10
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Az oktatási folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az
egységesség elve egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás olyan tanári gondolat- és
tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére
épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai
gyakorlatban megjelenő egységességet. Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan
szerepelnek a tanulói sajátosságok – a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége
az önálló munkavégzés és az együttműködés terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben –
és a tanulók számára leginkább kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a
csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni munka, az individualizált munka. A
pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi
szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban
részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása
érdekében. A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében
többszintű és változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai
intézményi, mind az integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok,
a tartalom, a követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. Az
egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok
megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott
szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos –
eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a
lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését. A pedagógus a
differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. A differenciált nevelés, oktatás céljából
individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma
megoldásához alternatívákat keres. Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két
kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az
egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai
mozzanatait.

A

másik

a

kimeneti

elvárások

köre,

melyek

a

prognosztizálható

fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak
segítséget. A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény
pontos,

egyénre

szabott

feltárása

szükséges,

a

képességstruktúra,

a

lényegi

személyiségvonások, a szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás
eredményeire kell építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és
terápiát. A kimeneti elvárásokat – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit,
11
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fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből kell
levezetni. A fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő
jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen
cseréje; (b) az identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés,
értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és
(d) a kíváncsiság mint motiváció.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a készségfejlesztő iskolában az irodalmi élmény
nyújtása mellett az anyanyelvi kompetencia, a kommunikáció fejlesztésének legfontosabb
eszköze. Alapvető feladata, hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával
hozzájáruljon sikeres kommunikációjukhoz, önkifejezésükhöz. Célja felkészíteni a tanulót a
társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a kulturált
nyelvi

magatartásra,

segíteni

a

közvetlen

környezetében

az

emberi,

tárgyi

viszonyrendszerekben történő eligazodáshoz szükséges beszédképesség kialakítását, a beszéd
formai és tartalmi elemeinek, a tiszta artikulációnak, a kommunikációs biztonságérzetnek a
fejlődését. A tanuló képességeihez mérten sajátítja el az anyanyelvű írásbeliség normáihoz
alkalmazkodó szövegalkotást, alakítja a kultúrtechnikák gyakorlásával és használatával az
alkalmazást. A pedagógus feladata elérni, hogy bővüljön a tanuló aktív és passzív szókincse a
szakképzés, a felnőtt élet, a munkavállalás és munkavégzés, valamint a szakmai munka
területén. Legyen képes a tanuló formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz, magánés hivatalos levelek írására. Részben önállóan, részben tanári segítséggel tudjon elolvasni
egyszerűbb, rövidebb írásos műveket, váljon képessé írásos kifejezésformák befogadására,
minél önállóbb értelmezésére. A tantárgy feladata a tanulók kommunikációs, szövegértési és
szövegalkotási képességének továbbfejlesztése, a kommunikációs ismeretek bővítése, a nyelvi
alapkészségek építése, az igényes és a helyzethez illő szóhasználat, a mondat- és
szövegalkotás gyakorlása. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a tantárgy tanulása során
felkészül a mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel
összehangolt és célszerű használatára, megtanulja a kommunikációs helyzetek során ezek
értelmezését, továbbfejlődik véleményalkotási képessége. A tantárgy elsajátítása során
kiemelt feladat az önállóságra nevelés és kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban,
motiválás az irodalomolvasásra és a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való eligazodás
támogatása. Fontos az irodalom önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeinek
12
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felismerése, a korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek
szintetizálása, fejlesztése. A tantárgy segíti a szereplési biztonság kialakítását, és támogatja,
hogy a tanuló vegyen részt dráma-, szerep- és szituációs játékokban. Kiemelt szerepet kap a
tanulási-tanítási folyamatban a pedagógus differenciáló munkája, a fejlesztési követelmények
igazítása a fejlődés egyéni üteméhez, a gyakorlatorientált óravezetés, a hétköznapi élet
elvárásainak megjelenése, a tantárgy tartalmának felnőtt életben betöltött mindennapi
szerepének hangsúlyozása.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés terén. Lehetőséget teremt a
pozitív és negatív példa felismerésére, napilapokban, folyóiratokban, a mindennapi élet
eseményeiben a helyes magatartás, követendő minta és a helytelen magatartás
megkülönböztetésére.
A nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést segíti hazánk múltja, jelene megismerésének
támogatásával írók, költők és más publicisták művein keresztül.
Az állampolgárságra, demokráciára nevelésben fontos szerepet játszik a közéletiség
felismerése az olvasott szövegekben, a demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének
nyomon követése a múlt irodalmában.
A tantárgy az önismeret és a társas kultúra területén a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség
fejlesztésével segíti a társas érintkezést. Az önismeret fejlesztésére teremt lehetőséget a
tanórai teljesítmények értékelése, a tanulói önértékelés jelenléte, a folyamatos visszajelzés
gyakorlatának kialakítása. A saját személyiség fejlesztését szolgálják az improvizatív és
irányított szerepjátékok, tanórai munkák.
A testi és lelki egészségre nevelés területét a tantárgy az egészséges és tudatos életmód
jellemzőinek rögzítésével, ismeretterjesztő és irodalmi szövegek megismerésével, a saját
személyre vonatkozó lehetőségek megfogalmazásával támogatja.
A családi életre nevelést az írásos művekben megismert pozitív és negatív családpéldák,
családmodellek,

erkölcsi

normák

felismertetésével,

véleménynyilvánítás gyakorlásával segíti.
13
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A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területen fontos a személyiségfejlesztő nevelés
során megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés kialakítása irányított megbeszélés során
irodalmi művek kapcsán, gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban.
A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság kialakulását különböző környezeti
tényezők között a helyes szokásrend következetes alakításával éri el.
A pályaorientációt a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek, publicisztikák
elemzésével, megbeszélésével, egy-egy cselekvési algoritmus kialakításával, gyakorlásával,
folyamatok kipróbálásával segíti.
Gazdasági és pénzügyi nevelés területen fontos az egyén, a család, a társadalom gazdasági
lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a
tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, családi élet, hivatalos
ügyintézés, gazdálkodás stb. témakörében.
A médiatudatosságra nevelést az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési
lehetőségek gyakorlásával segíti. A tanuló a tömegkommunikációs eszközök segítségével
tájékozódik a napi eseményekről.
A tanulás tanítását az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása segíti,
melyre támaszkodva lehet elérni az önálló ismeretszerzési képesség fejlődését egyénre szabott
értékelés, feladatadás segítségével.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a tantárgy tanítási tartalmait
felhasználva, az egyéni különbségeket figyelembe véve, az önkifejezés, a beszédértés és a
beszédprodukció fejlesztésével. Gyakorlási lehetőséget teremt arra, hogy a tanuló kulturáltan,
adekvát nyelvi eszközöket alkalmazva viselkedjen kommunikációs helyzetekben.
A szociális és állampolgári kompetencia területén a kellő önismeret és a másokra való
odafigyelés alakításával tudja a tantárgy segíteni a társadalmi beilleszkedést.
A hatékony, önálló tanulás kompetencia-területet az egyéni képességekhez igazodó ütemben
és elvárással a tanulás tanításához kapcsolódó tantárgyi elemek elsajátíttatása segíti, felkészít
14
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az egész életen át tartó tanulásra, az esetleges pályamódosítás szükségességére.
Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése fontos annak érdekében, hogy az egyéni
képességekhez képest megfelelő szinten tudják alkalmazni a tanulók a szóbeli és írásbeli
kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, önérvényesítéshez. A
nyelvhasználat kommunikációs értékűvé fejlesztésével hozzájárul az én- és világkép
kialakulásához, a tanuló szükségleteinek felismeréséhez és kielégítéséhez.
Tematikai egység/

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

értelmezése és alkotása

Órakeret
folyamatos

1. Tanult beszédtechnikai elemek alkalmazása.
2. Szóban kapott utasítások megértése, követése.
1. A szókincs gyarapítása mellett a meglévő nyelvhasználati
zavarok korrigálása, csökkentése, megszüntetése.
2. A

metakommunikációs

eszközök

megismertetésével

a

testbeszéd megértetése, használatával a szóbeli kifejezőkészség
erősítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

3. A beszélő szándékának megértése.
4. A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes

céljai

válaszadás.
5. Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.
6. A reproduktív beszéd képességének fejlesztése.
7. Tanult szövegek kifejező tolmácsolása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:

1. A tanuló egyéni képességeihez igazodóan

légzéstechnika.

a. a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása,
b. aktív és passzív szókincs fejlesztése,

Osztályfőnöki óra:

c. társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése.

kommunikációs
képesség.

Ismeretek
1. Beszédtechnika:
a. a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás,
15
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b. megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín,
hangerő,
c. a pontos artikuláció.
2. Beszéd(meg)értés:
a. szavak,
b. mondatok,
c. szöveg szintjén.
3. Beszédkészség:
a. kifejezőképesség,
b. a kommunikáció céljának megfelelő beszéd.
Tanulói tevékenység
1. A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz
szükséges kilégzés gyakorlása szövegolvasás, szabad beszéd
közben.
2. A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem
kiszélesítése, a hangszín, a hangadás egyenletességének
megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes
hangerőfokozás és hangváltások kialakítása és gyakorlása.
3. Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés,
a pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a
hangkapcsolatok szabályos ejtésének kialakítása és
gyakorlása.
4. A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok,
érzelmek, indulatok, szándékok megjelenítése.
5. Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása,
analizáló-szintetizáló gyakorlatok végzése,
összehasonlítások a nyelv különböző szintjein, különböző
szempontok szerinti csoportosítások, fogalomalkotások.
6. Hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése
szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése,
szépirodalmi és köznyelvi szövegek összehasonlítása,
azonosságok és különbözőségek meghatározása,
16
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szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások
beépítése a szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség
formai és tartalmi elemei, percepció: verbális és vizuális
hang, szó, mondat, szöveg.
2. Vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet (rövid és hosszú
távú).
Kulcsfogalmak/ Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció,
összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom.

fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

2. A tanulási képesség fejlesztése

folyamatos

Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással.
1. Az ismerethordozók önálló használatának tanulása.

A tematikai egység

2. Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő
szabadidős tevékenységek tanulása.

nevelési-fejlesztési
céljai

3. Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz.
4. Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Matematika:

1. Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő

adatgyűjtés.

felismerése az ismerethordozó, -terjesztő médiákból.
2. A tanuló érdeklődésének megfelelő könyv választása.

Informatika: tények,
információk gyűjtése.

Ismeretek
1. Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei.
2. Tanulást segítő eljárások gyakorlása.
3. Szövegfeldolgozás.
4. Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása.

17
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Tanulói tevékenység
1. Adatkeresés, adatgyűjtés.
2. Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés.
3. Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján.
4. Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.
5. Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Összefüggéslátás, összefüggések felismerése.
3. Önállóság.
Kulcsfogalmak/

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés,
lényegkiemelés, vázlat.

fogalmak
Tematikai egység/

Órakeret

3. Anyanyelvi ismeretek

Fejlesztési cél

80 óra

1. Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud
kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni.
Előzetes tudás

2. Hangtani, szótani és mondattani alapismereteit alkalmazza.
3. Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályokat
ismer.

A tematikai egység

1. A kommunikációs készség fejlesztése.

nevelési-fejlesztési

2. A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos
ismeretek segítségével.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Informatika:

1. Betűrendbe rendezés.

helyesírás-ellenőrző

2. Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak

program.

alkalmazása.
3. Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek,
tulajdonnevek) alkalmazása.
4. Jól olvasható egyéni íráskép kialakítása.
5. Környezetében meglévő jelzések, képi információk
18
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megértése.
6. A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat.
Ismeretek
1. Nyelvtani alapfogalmak rendszerezése:
a. hangok, betűk (magánhangzók, mássalhangzók
csoportosítása);
b. szavak, szóelemek (ige, főnév, melléknév, számnév,
névmás) jellemzői;
c. mondatokkal kapcsolatos ismeretek (egyszerű,
összetett, kijelentő, kérdő, óhajtó, felszólító).
2. A mondatok szövegben betöltött szerepe.
3. Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok.
4. Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag,
gyengédség).
5. Tájékoztatás, leírás stíluselemei.
6. Az írott beszéd felelőssége.
7. Pontos és szabatos megfogalmazás.
8. Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése,
tudatosítása:
a. tulajdonnevek írása,
b. mondatkezdés,
c. mondatvégi írásjelek,
d. szótagolás, szavak elválasztása,
e. rövid- és hosszú magánhangzók,
f. rövid- és hosszú mássalhangzók használata.
9. Helyesírási szótár használata.
10. Helyesírási

ellenőrző

program

használata

segítséggel

számítógépen írás alkalmával.
Tanulói tevékenység
1. Szavak betűrendbe rendezése, katalógus használata,
készítése.
19
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2. Szavak szófajokba sorolása, fontosabb jellemzői,
helyesírásuk.
3. Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint.
4. Mondatok alakítása tetszés szerint.
5. Mondatok helyesírása.
6. Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési
táblák, tiltó jelzések, piktogramok) felismerése,
megnevezése.
7. Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv,
argó, SMS stb.).
8. Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, önellenőrzés.
9. Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos
javítása, értékelése.
10. Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás
változatos formában.
11. Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program
használatával.
12. Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért
stílusban.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Szerialitás.
3. Rövid- és hosszú távú emlékezet.
4. Egyéni íráskép
A magyar nyelv jellemzői, a magyar nyelv szépsége, a nyelv tisztasága, a
Kulcsfogalmak/

nyelv védelme, a nyelv fejlődése. Érzelem (öröm, bánat, harag,

fogalmak

gyengédség), indulatszó. Helyesírási szótár, helyesírás-ellenőrző
program.

Tematikai egység
Előzetes tudás

4. Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek
1. Mondanivaló megfogalmazásának igénye.
20
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2. Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből
való írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani
szabályok alkalmazása.
1. Mondanivaló megfogalmazása összefüggően.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. Lényeges

és

lényegtelen

körülmény

egyre

biztosabb

megállapítása.
3. A helyesírás fejlesztése.
4. Önellenőrzés fejlesztése.
5. Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési feladat

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:

1. Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak
ismerete.

mozgáskoordináció
fejlesztése.

2. Néhány mondatos szöveg alkotása önállóan, vázlat alapján.
3. Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés.

Informatika:

4. A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése.

helyesírás-ellenőrző
program, az internet

Ismeretek

felelős használata.

1. Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).
2. Rövid irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek
elolvasása, megbeszélése.

Osztályfőnöki óra:
önismeret, önéletrajz.

3. Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti
alakítása.

Etika: állásfoglalás.

4. Szöveg alkotása kép alapján.
5. Szöveg alkotása adott témára.

Pályaorientáció:

6. Elbeszélés, élménybeszámoló készítése (saját tapasztalat

önéletrajz, űrlapok

vagy látott esemény alapján) szóban vagy írásban.
7. Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemeinek,
jellemzőinek megismerése (magánlevél, hivatalos levél,
árajánlat, önéletrajz).
Tanulói tevékenység
1. Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak
21
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megfelelően.
2. Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása,
javítása.
3. Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak,
hivatalnak, tanárnak, levél elolvasása után a stílus alapján
annak megállapítása, hogy ki a címzett.
4. A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek
felelős alkalmazása (blog, sms, e-mail, csetelés).
5. Leírás készítése élő személyről (barátom, apám, tanárom),
helyről (iskolám, településem, erdő, szobám).
6. Történetek, filmek, irodalmi művek, események összegzése
szóban és írásban.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Finommotorika.
2. Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép
rendezése.
3. Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs
használata önálló írás esetén.
4. Tanult nyelvtani szabályok alkalmazása.
Kulcsfogalmak/

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály,
fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés.

fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

5. Szövegek értő olvasása

Órakeret
60 óra

Szövegolvasás.
1. A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás
fejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. Aktív és passzív szókincs gyarapítása.
3. Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés
megalapozása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Osztályfőnöki óra:
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1. A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott
szöveg jellegének felismerése.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

2. Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással.
3. Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése.
4. Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény
megfogalmazása.
Ismeretek
1. Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások
felidézése.
2. Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi
összeállítások előadása közönség előtt.
3. Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása:
köszöntő, búcsúztató).
Tanulói tevékenység
1. Szövegfelismerés (vers, regényrészlet, használati utasítás,
reklámszöveg), a stílusjegyek alapján.
2. Hírek, használati utasítások értelmezése.
3. Közösen olvasott alkotás elemzése formai és tartalmi
szempontok szerint.
4. Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film
megtekintése moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom és
a témával kapcsolatos élmények elmondása.
5. Alkalomra előadással készülés (a kiválasztott anyag
elemzése, szereposztás, próba), és előadás szűkebb és tágabb
közönségnek.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Vizuális és auditív észlelés.
2. Figyelem.
3. Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése.
Kulcsfogalmak/ Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás.
23
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fogalmak

Szómagyarázat.

Tematikai egység
Előzetes tudás

6. Kommunikáció – Médiaismeret

Órakeret
120 óra

1. Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs.
2. Tájékozottság a médiafelületek köréről.
1. Aktív és passzív szókincs gyarapítása.
2. Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak
megfelelő olvasási szokások gyakorlása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3. Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió,
televízió, informatika).
4. Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés
megalapozása.
5. A könyv és a média révén elért információforrás értékének
felismerése, az ezekből való tanulás megalapozása.
6. Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása.

24
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Látott, hallott, olvasott szöveg, műsorok értelmezése, műsor
elemzése elemi szinten, saját élmények alapján.
2. Szövegből – adott szempontok alapján – információk
kiemelése.

irodalom: tárgyalt
irodalmi alkotások
megtekintése
színházban, moziban,

3. Lehetőség szerint rendszeres hírlap-, folyóirat-olvasás,
hírműsorok nézése, hallgatása.

a látottak
megbeszélése.

4. A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának
mérlegelése.

Osztályfőnöki óra:

5. A médiából szerzett információ, reklámok kritikával,
fenntartással fogadása.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

Ismeretek

Informatika: etikai

1. Művek, műsorok, azok részeinek csoportos vagy

állásfoglalás.

kiscsoportos megtekintése, megbeszélése, elemzése,
projektszerű médiafigyelés és produktum készítése.
2. A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi,
gesztus, testbeszéd, mimika).

Műszaki rajz, vizuális
nevelés:
médiafelületek

3. A hiteles információhoz jutás színterei, kommunikációs
források.

esztétikai
megjelenítése.

4. Könyvtárhasználat. Internethasználat az
információszerzésre.
5. Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles,
pletyka, rágalom).
6. A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság
viszonya.
7. A reklámok célja és természete.
Tanulói tevékenység
1. Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából,
testbeszédből.
2. Kutatómunka adott információ megkeresésére.
25
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3. Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban.
4. Napilapok, folyóiratok cikkeiből, rádióadók, televízióadók
műsorából adott témák szerint keresés, tájékozódás.
5. Információk értékelése, mérlegelése.
6. Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.
7. Kísérlet a valóság és a virtuális valóság szétválasztására.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Önálló kritikai gondolkodás, médiaszövegek értelmezése.
2. Tolerancia, empátia.
3. Nyitottság az információk iránt.
4. Személyes adatok védelme.
5. Vizuális és auditív észlelés, figyelem.
6. Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése.
7. Verbális készség, aktivitás.
Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás, virtuális
Kulcsfogalmak/ valóság, látszat, valóság, mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret,
fogalmak

hírforrás, cáfolat, megerősítés, termék, áru, érték, katalógus,
keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyóirat, szaklap.
A tanuló
1. a társalgásban részt tud venni;
2. képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni, képes
meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni, a közlés

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

kifejező és tájékoztató funkciójával élni;
3. könyvtárt használ megadott szempontok alapján;
4. képes a lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására (esetleg
tanári kérdések alapján);
5. képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni;
6. megadott szempontok alapján olvasható, áttekinthető
írásműveket készít, az írást kommunikációs célokra használja;
7. képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz
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felhasználni.
IDEGEN NYELV
A tantárgy tanítása során az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a négy nyelvi készség
közül a hallás utáni értésen és a beszédfejlesztésen van a hangsúly. Az írást és az olvasást a
tanuló nem csak a hallás után tanultak megerősítésére használja, hanem megismer néhány
egyszerű szövegfajtát is (jelentkezési lap, űrlap, rövid e-mail). Az idegen nyelv tanításának és
tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Esélyegyenlőségük növelése
érdekében használható és továbbfejleszthető idegennyelv-tudás elérése a cél, mely
személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja: megpróbálják megérteni és használni a
gyakoribb, mindennapi kifejezéseket és az alapvető fordulatokat, amelyek fontosak a
mindennapi szükségletek konkrét kielégítésében. A tantárgy tanítása során a hangsúly a
beszédbátorság növelésére, az egyszerű közlések, kérdések idegen nyelvű kimondásának
természetessé válására és a hallott szövegből az ismert szavak és kifejezések felismerésére,
megértésére helyeződik. Fontos, hogy a tanuló merjen megszólalni idegen nyelven és az
idegen nyelvű szövegeket próbálja értelmezni ismeretei alapján. Idegen nyelvi szempontból
ez a fejlesztő szakasz, melynek során a tanulók már rendelkeznek alapvető idegen nyelvi
nyelvtani és lexikai ismeretekkel, kialakult bizonyos fokú beszédbátorságuk. További feladat,
hogy ezeket megerősítve, ezekre alapozva, ezt tovább kell mélyíteni és a lehetőségekhez
mérten bővíteni. Erősíteni kell a tanulóban az idegen nyelv információt adó szerepét,
tudatosítani kell, hogy nemcsak ismeretei, hanem társas kapcsolatai is bővülhetnek egy idegen
nyelv ismerete által, s a nyelvtanulás folyamán egy másik ország népének kultúráját is
megismerheti. E szakaszban az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának az alapvető célja a
kommunikatív

nyelvi

kompetenciák

továbbfejlesztése,

mindennapokban

használható

nyelvtudás megszerzésének elsajátíttatása, praktikus ismeretek nyújtása. Tovább erősödik a
tanulók tudatos nyelvtanulása, motivációja, megalapozva ezzel a későbbi önálló nyelvtanulás
lehetőségét.
Az idegen nyelv tanulása során fejlődik az erkölcsi, esztétikai érzék, a kötelességtudat, az
együttműködő, kooperáló képesség, a magyarságtudat. A nyelvtanulás folyamatában nemcsak
nyelvtani szabályokat sajátítanak el implicit módon, hanem a társas érintkezés szabályait is.
Tovább erősödik és tudatosul a tanulóban a nyelvtanulás jelentősége későbbi életüére,
pályaválasztásákra és esélyegyenlősége növelésére nézve.
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A tantárgy tanítása során támaszkodik a más műveltségi területeken megszerzett ismeretekre,
fejleszti a tanulók önismeretét.
A tantárgy a digitális kompetenciaterület fejlődését segíti a használt infokommunikációs
eszközök jeleinek, utasításainak, szimbólumainak megértésével.

Tematikai egység
Előzetes tudás

1. Beszédszándékok – beszédértési készség

Órakeret
folyamatos

1. Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.
2. Hallási figyelem koncentrációja.

A tematikai egység Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül
nevelési-fejlesztési történő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak
céljai

megerősítése, mélyítése, tovább-bővítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Osztályfőnöki óra:

1. Beszédészlelés fejlesztése.

önismeret, reális

2. A beszéd ritmusának, az intonációnak lehetőség szerint

önkép, erkölcsi

minél pontosabb visszaadása. Szavak differenciálása.

tulajdonságok.

3. Verbális emlékezet fejlesztése.
4. Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése.

Magyar nyelv és

5. Sorrendiség fejlesztése.

irodalom:

6. Erkölcsi tulajdonságok fejlesztése.

udvariassági formák,

7. Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez és

vélemény kifejezése;

a beszédpartnerekhez.

a kommunikáció

8. Beszédbátorság megteremtése nagyszámú ismétléssel.

alapjai.

9. A figyelem terjedelmének növelése.
10. Emlékezet fejlesztése, megerősítése cselekvéssel.

Testnevelés és sport:

11. Önismeret fejlesztése.

mozgásfejlesztés.

12. Önkontroll, önellenőrzés képességének fejlesztése.
Ember és természet:
Ismeretek

környezetük

1. Beszédszándékok

tárgyainak, élőlények
28

1605

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

a. Kapcsolatfelvétel – napszaknak megfelelő
köszönés, érdeklődés a beszélgetőpartner iránt
b. Udvarias kérés

neveinek ismerete,
velük kapcsolatos
ismeretek.

c. Tiltás kifejezése
Társadalomismeret:
2. Beszédértés

személyes adatok,

a. A hallottak utánmondása, ismétlése, majd közös

család, iskola.

mondása.
b. Játékos, cselekvéshez kötött gyakorlatok
utánzása.
c. Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet).
d. Szavak, kifejezések, mondatok ismétlése.
e. Egyéni megnyilvánulási lehetőségek.
f.

Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok.

Tanulói tevékenység
1. Alapvető udvariassági formák alkalmazása.
2. Vélemény megfogalmazása.
3. Kérdésekre egyéni, adaptált válasz adása.
4. A beszéd ritmusának, az intonációnak a megfigyelése és
utánzása, lehetőség szerint minél pontosabb visszaadása.
Szavak differenciálása (egyéni- és csoportverseny,
szerepjáték).
5. Irányított figyelem a beszélőre, részvételi szándék a
beszélgetéshez.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Hallási figyelem.
3. Rövid- és hosszú távú emlékezet.
4. Passzív és aktív szókincs.
Kulcsfogalmak/ Udvariassági formák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés.
fogalmak
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Tematikai egység

Órakeret

2. Beszédkészség

folyamatos

1. Bizonyos fokú beszédbátorság.
2. A beszéd megértése.
Előzetes tudás

3. A tanuló környezetében, körülötte levő tárgyak, élőlények
megnevezése, cselekvések megnevezése, egyszerű utasítások,
kérdések megértése.
1. Egyre biztosabb beszédkészség kialakítása, beszédbátorság
fokozatos növelése a tanulóknál a sikeres kommunikáció elérése

A tematikai

érdekében.

egység nevelésifejlesztési céljai

2. Olyan beszédhelyzetek megismertetése a tanulókkal, melyek a
mindennapi életben is előfordulnak.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Beszédbátorság növelése.

irodalom:

2. Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése.

mondatfajták a beszélő

3. A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése, a

szándéka szerint,

minél hatékonyabb kommunikáció érdekében.

udvariassági formák.

4. Koncentráció, emlékezet fejlesztése.
5. Auditív figyelem, észlelés, partnerhez alkalmazkodás
fejlesztése.

Matematika:
sorrendiség, időbeli

6. A tanuló motivációjának fenntartása, növelése.

sorrend, logikus
gondolkodás.

Ismeretek
1. Nonverbális eszközökkel való reagálás a hallott közlésre.

Testnevelés és sport:

2. A hallott szó, mondat, mondatok ismétlése, utánzása.

helyes légzés,

3. A közlésekből a tanuló próbálja kivenni, megérteni a számára mozgásfejlesztés,
fontos információkat.

válaszadás

4. A tanult témákban a kérdések felismerése, megértése.

cselekvéssel.

5. Néhány szóval válaszolni a tanult kérdésre.
6. Kérdésalkotások gyakorlása.

Természetismeret:

7. Dalok, mondókák tanulása.

környezetének tárgyai,

8. Gyakorlatok ritmustartásra, ritmusváltásra.

eseményei, élőlények.
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9. Környezete tárgyainak megnevezése.
10. Cselekvéshez kötött beszédfejlesztés.
Tanulói tevékenység
1. Próbálkozás az idegen nyelv hangjai többségének helyes
kiejtésével.
2. Megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, hangsúllyal,
intonációval kiejtett szavak kialakítása.
3. A beszélő szándékának tükrözése intonációval.
4. Probléma jelzése, segítségkérés.
5. Rövid szövegrészeknél törekvés a mondatok sorrendiségének
megjegyezésére.
6. Javítás elfogadása, és törekvés az önkorrekcióra.
7. Feladattípusok: rövid párbeszédek, hallás utáni ismétlések,
memorizálás, eljátszás, nyitott dialógusok, drámajáték,
szerepjáték, audiovizuális anyagok megtekintése.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Hallási figyelem.
3. Rövid- és hosszú távú emlékezet.
4. Passzív és aktív szókincs.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás,
ismétlés, ritmus, ritmusváltás, mutasd, csináld, mimika, gesztus, intonálás,
hangsúly, udvariasan.

3. Fogalomkörök

Órakeret
30 óra

1. A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez
Előzetes tudás

különböző nyelvtani struktúrákat használnak.
2. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a korábbi évfolyamokon
tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek.

A tematikai egység A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátíttatása.
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nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Hallási figyelem, irányított figyelem fejlesztése.

irodalom: szófajtan,

2. Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése.

mondattan, dátum

3. Verbális memória fejlesztése.

kifejezése,

4. Térbeli viszonyok fejlesztése.

kérdőszavak.

5. Időbeli viszonyok fejlesztése.
6. Mennyiségi viszonyok fejlesztése.

Matematika:

7. Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése.

ismeretek százas
számkörben, tő- és

Ismeretek

sorszámnevek,

1. Időbeliség:

csoportosítás,

a. igeidők,

rendszerezés,

b. időhatározók.

mértékegységek.

2. Térbeliség:
a. helyhatározók;

Testnevelés és sport:

b. irányhatározók.

irányok, testséma,

3. Mennyiségek kifejezése:

viszonyítási pontok.

a. anyagnevek,
b. egységek,
c. számok százas számkörben, kitekintés az ezres
számkörre,
d. főnevek többes száma, rendhagyó főnevek,
e. dátum kifejezése.
4. Modalitás:
a. képesség, udvarias kérés,
b. néhány múlt idejű kifejezés,
c. mondókákban megjelenő néhány múlt idejű ige,
d. kérdőszavak.
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Tanulói tevékenység
1. Nyelvtani fordulatok gyakorlása, automatizálása.
2. Mozgásos feladatok, utasítások adása, megértése,
végrehajtása, manipulálás tárgyakkal, képekkel, kép- és
szókártyákkal, csoportosítás, rendezés, párosítás.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Vizuális és auditív észlelés, figyelem.
3. Rövid- és hosszú távú emlékezet.
4. Passzív és aktív szókincs.
5. Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák,
személyes névmás, jelen, múlt, kérdés, kérdőszó, hangsúly, intonálás,
ritmus, számok, időrend, sorrend, dátum, mértékegységek.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Témakörök, szókincs

54 óra

1. A tanulók más tartárgyakban szerzett háttérismeretei.
2. Saját személyes adatok ismerete.

A tematikai egység 1. A meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása.
nevelési-fejlesztési 2. Nyelvtani ismeretek megerősítése a kommunikációs témakörökön
keresztül.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Természetismeret:

1. Lexikai elemek elsajátíttatása.

élőlények,

2. Aktív és passzív szókincs felépítése, bővítése egyéni képességek

környezetünk tárgyai,

függvényében.

a tanuló saját

3. Más műveltségi területeken megszerzett információ alkalmazása,

lakóhelye.

újabb kapcsolódási pontok kialakítása.
4. Önismeret fejlesztése, reális önkép kialakítása.

Magyar nyelv és

5. Egészséges életszemlélet formálása.

irodalom:

6. Nyelvi struktúrák és lexikai elemek integrálása.

párbeszédek,
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7. Kommunikáció információt adó tulajdonságának erősítése.

kommunikációs

8. Mozgásfejlesztés.

feladatok.

9. Térképismeret.
10. Testséma, térbeli tájékozódás, irányok.

Informatika: internet

11. Időbeliség, sorrendiség fejlesztése.

használata,
információ keresése,

Ismeretek

szövegszerkesztés.

1. Mindennapi életünk az iskolában: tárgyak, iskolai események,
személyek, az iskola helyiségei, tantárgyak nevei.
2. Mindennapi tevékenységek, használati tárgyak megnevezése.
3. Étkezés: élelmiszerek, ételek nevei, étkezési szokások,
vendégvárás.
4. Vásárlás: (üzletek nevei), néhány jellemző árucikk neve,
pénznemek, vásárlás.
5. Környezetünk:
a. időjárás, természeti jelenségek,
b. élővilág (a közvetlen környezet állatai, növényei),
c. tájékozódást segítő feliratok.
6. Én és a családom:
a. bemutatkozás ismétlése, bővítése.
b. lakóhelyem: a tanuló saját városának rövid
bemutatása, saját szobájának leírása.
Tanulói tevékenység
1. Aktív

és

passzív

szókincs

folyamatos

bővítése

egyéni

képességek függvényében.
2. Más műveltségi területeken megszerzett információ alkalmazása,
újabb kapcsolódási pontok kialakítása (néhány mondatos szöveg
alkotása, megtanulása egy-egy témáról).
3. Témakörökkel kapcsolatos dalok, játékok, mondókák, szituációs
feladatok.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
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1. Motiváció.
2. Vizuális és auditív észlelés, figyelem.
3. Rövid- és hosszú távú emlékezet.
4. Passzív és aktív szókincs.
5. Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése.
Kulcsfogalmak/ Iskola, tárgy, élelmiszer, étkezés, üzlet, pénznem, vásárlás, gyűjtemény,
lakóhely, szoba.

fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Olvasási készség

40 óra

A magyar ábécé ismerete, folyamatos olvasás anyanyelven.

A tematikai egység Bevezetni a tanulókat az idegen nyelvi írás alapjaiba.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Az idegen nyelv szerinti és a magyar ábécé összehasonlítása,
hasonlóságok és különbségek felismertetése.

irodalom: ábécé,
űrlapok, levélforma.

2. A kiejtés és az írás közötti különbség tudatosítása.

Informatika:

3. A tanult szavak és kifejezések megerősítése olvasással.

levelezés, e-mail,

4. Személyes adatok megerősítése.

szövegszerkesztés.

5. Az e-mail formai elemeinek felismerése.
Ismeretek
1. Az ábécé megismertetése.
2. A tanult szavak, egyszerű mondatok és párbeszédek
utánmondása, majd egyéni olvasása.
3. Bemutatkozás leírása.
4. E-mail olvasása (fejléc, e-mail cím,).
Tanulói tevékenység
1. Az ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése.
2. A kiejtés és írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, az
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ismeretek rögzítése.
3. Idegen nyelvű e-mail küldése egymásnak, hibák javítása,
válasz küldése.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció, bátor megszólalás.
2. Rövid- és hosszú távú emlékezet, olvasottak, látottak,
hallottak felidézése.
3. Passzív és aktív szókincs.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, nagybetű, tulajdonnév,
mondatvégi írásjel, dátum, aláírás, személyes adat, fejléc, téma, kitől,
kinek, megszólítás, elbúcsúzás.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Íráskészség

Órakeret
20 óra

A magyar ábécé betűinek ismerete, folyamatos írás anyanyelven, nagyés kisbetűk, írásjelek.

A tematikai egység Bevezetés az idegen nyelv írásába, elemi írástudás kialakítása.
nevelési-fejlesztési
céljai
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Figyelemkoncentráció fejlesztése.

irodalom: ábécé,

2. Pontosságra, önellenőrzésre nevelés.

másolás, levél.

3. Olvasható íráskép kialakítása.
4. Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken.

Informatika:

5. Megfelelő válaszok beírása a kérdőívekre.

levelezés, e-mail

6. Levélforma, e-mail forma alkalmazása, formai és tartalmi

írása,

elemek használata.

szövegszerkesztés,

7. Sorrendiség.

netikett.

8. Emlékezet fejlesztése.
9. A magyar és az idegen nyelv közötti hasonlóságok és
különbségek megfigyeltetése.
Ismeretek
1. A tanuló igyekezzen pontosan lemásolni a tanult szavakat,
kifejezéseket, egyszerű mondatokat.
2. Saját név leírása idegen nyelven.
3. Rövid e-mail írása minta alapján. (Irányított fogalmazás,
személyes adatok használata).
Tanulói tevékenység
1. Rövid írásbeli munkák készítése (feladatlap, képaláírás),
különös tekintettel az írásképre, olvashatóságra.
2. Levél, üdvözlőlap, e-mail írása, levélre válasz írása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Problémamegoldó képesség.
3. Emlékezet tartóssága, mobilizálhatósága.
4. Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése.
5. Pontos munkavégzés.
Kulcsfogalmak/ Ábécé, sor, oszlop, fejléc, hasáb, nyomtatott betű, kisbetű, írott alak,
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fogalmak

aláírás, megszólítás, bekezdés, sorkihagyás, sor eleje, mondatvégi
írásjelek, mondattípusok, rövid levél, e-mail, képeslap, e-mail cím,
lakcím.
A tanuló
1. esetében olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult
szavakat, kifejezéseket a tanuló merje nemcsak önállóan
megismételni, hanem szituációkban és a valós élethelyzetekben is
alkalmazni.,

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

2. felismeri, hogy idegen nyelven máshogy írunk, és máshogy ejtjük ki a
szavakat; néhány feliratot elolvas, megért,
3. megpróbál nagyon rövid e-mailt írni,
4. próbál magáról 5-8 mondatban beszélni,
5. motiváltság az idegen nyelv tanulására, az önálló ismeretszerzésre,
6. ismeri a helyes viselkedést a hétköznapi helyzetekben,
7. ismeri a szavak és a kifejezések kulturális jelentését,
8. próbálkozik alapfokon elsajátítani a kultúra adott elemeihez tartozó
nyelvi elemeket.
MATEMATIKA

A matematika segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a humán
műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a pedagógusoknak az
a törekvésük, hogy a tanulók rendelkezzenek azzal a képességgel és készséggel, hogy
alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és
tételeket változatos területeken használhatják A matematika tantárgy tanításának célja abban
támogatni a tanulót, hogy alkalmazza a matematika eszköztárát a mindennapokban felmerülő
feladatok, problémák megoldása során, saját élethelyzeteiben, kialakítani nyitottságát a
matematika iránt, fejleszteni együttműködési hajlandóságát a sikeres közös munka érdekében
társaival. A szükséges alapismeretek gyakorlása mellett, a gyakorlatias tudás megszerzése is
előtérbe kerül. A tantárgy feladata a gondolkodási funkciók fejlesztése, a környező világ
mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése, megszilárdítása, a mérések és számítások
alkalmazása mindennapi élethelyzetekben, az alkalmazásképes matematikai gondolkodás, a
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gyakorlati élet problémái elvont szintű megoldásának megalapozása. A logikus gondolkodás,
a racionális érvelés és az ok-okozati összefüggések eredményeinek felismerése és elfogadása,
a logikai, matematikai következtetések megismerése, gyakorlása a pedagógus által
megtervezett élethelyzetekhez kötötten történik, a matematikai becslések pontosságának
növelése, a mennyiségi, térbeli és időbeli változások felismerése, a hatások következtetése is
tanulói tevékenységeken keresztül alakul.
A tantárgy jelentős szerepet kap a pályaorientáció területén a munkatevékenységekkel,
szakmákkal összefüggő matematikai, logikai ismeretek megerősítésében, lehetőséget adva az
egyéni képességek és érdeklődés megismerésére, a szakmaválasztási döntés előkészítésének
támogatására.
A gazdasági és pénzügyi nevelés terén támogatja a minél önállóbb felnőtt életre történő
felkészülést, a jövedelem és kiadások megismerésének függvényében felkészít a munkabér és
más pénzeszközök célszerű felhasználására. A fenntarthatóság, környezettudatosság terén
segíti a mennyiségek, összehasonlítások megismerésével, megértésével a takarékos életvitel
lehetőségét, a tudatos törekvést az anyagok, az energia és az idő praktikus és rugalmas
beosztására.
Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen segíti a szabatos, pontos közlést a
hétköznapi életben alkalmazott logikai következtetések megfogalmazásában, az ok-okozati
összefüggések felismerésében. A matematikai kompetenciaterületen alkalmas a hétköznapi
életben való biztonságos eligazodáshoz szükséges ismeretek és jártasságok fejlődésének
segítésére. A matematikai ismeretek segítik a szakmai ismeretek elsajátítását, a pénzkezelés
szabályait, az időben és térben való tájékozódást. A természettudományos és technikai
kompetenciaterületet segíti a tárgyak, formák, jelenségek tulajdonságainak megismerésével, a
folyamatok megértésére törekvéssel. A digitális kompetenciaterület ismeretei bővülnek a
matematikai számítások, mérések, folyamatok megismerésére alkalmazott informatikai
eszközhasználat lehetőségeinek megteremtésével. Az adatok, táblázatok, grafikonok
értelmezésének megismerése nagyban segítheti a tanulót a mindennapokban, és különösen a
média közleményeiben való reális tájékozódásban.
Tematikai egység

Gondolkodási műveletek
39
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100 óra
Előzetes tudás

1. Kommunikációs készség.
2. Problémamegoldó képesség.

A tematikai egység 1. Állítás megfogalmazása.
nevelési-fejlesztési 2. Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás.
3. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.

irodalom: szókincs,

2. A logikai kifejezések alkalmazása.

pontos fogalmazás.

3. Adatok ábrázolása, azok leolvasása.
4. Függvények jellemzése grafikon alapján.
5. Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események
összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése,
valószínűségi esemény becslése.
Ismeretek
1. Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás,
konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás,
kritikai gondolkodás, következtetés, általánosítás,
ítéletalkotás.
2. Nyitott mondatok.
Tanulói tevékenység
1. Fogalmak értelmezése, rendszerezése.
2. Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.
3. Elemek elhelyezése adott halmazokba.
4. Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata
(nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem
része a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak).
5. Szövegelemzés, szövegértelmezés.
6. A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.
7. A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes
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alkalmazása.
8. Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.
9. Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes
megoldásának megkeresése adott alaphalmazon.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Megfigyelőképesség.
2. Irányított, tartós, tudatos figyelem.
3. Emlékezet tartóssága, mobilizálása.
4. Problémamegoldó képesség.
5. Matematikai összefüggések.
Logikus indoklás, érvelés, magyarázat, elempár, egyenes arányosság.
Kulcsfogalmak/

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”,
„valószínűbb” logikai megfogalmazások tartalma.

fogalmak

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Számtan. Műveletek

140 óra

Alapműveletek.
1. A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való

A tematikai egység

használata.

nevelési-fejlesztési 2. Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek
céljai

körében.
3. A zsebszámológép használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő
matematikai ismeretek biztos elsajátítása.
2. Biztos számfogalom a racionális számkörben.

irodalom: pontos
fogalmazás és
szövegértés.

3. A négy alapművelet biztonságos használata gyakorlati
matematikai probléma megoldásában.

Szakmai alapozó

4. Pontos és gyors számolás.

ismeretek,

5. Zsebszámológép használata.

pályaorientáció: a
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6. Önmaga és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.

szakmákkal
kapcsolatos

Ismeretek

problémák

1. Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. megjelenése a
2. Számfogalom, számköri ismeretek.

feladatokban,

3. Műveletek.

szövegekben.

4. Szöveges feladatok.
Állampolgári
Tanulói tevékenység

ismeretek: pénzügyi

1. Törtekkel kapcsolatos felismerések, átalakítások,

és gazdasági

összehasonlítások, átváltások, egyszerűsítés, bővítés, rendezés,

kultúrával kapcsolatos

műveletvégzés: közönséges törtek, tizedes törtek.

problémák

2. Negatív számok értelmezése, elhelyezésének gyakorlása.

megjelenése a

3. Természetes és racionális számok csoportosítása,

feladatok

összehasonlítása, rendezése.

megfogalmazásában.

4. Összeg-, különbség-, szorzatalakok felismerése.
5. Műveletek végzése természetes számokkal.
6. Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,
7. egyjegyű osztóval osztás szóban.
8. Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.
9. Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása egész
számmal, közönséges törttel.
10. A százalék fogalma.
11. Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor).
12. Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek
alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.
13. Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés,
megoldási terv elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés).
14. A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Pontos munkavégzés.
2. Szóbeli kifejezőképesség.
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3. Figyelem terjedelme, pontossága.
4. Emlékezet mobilizálása.
5. Szabályalkalmazás, szabálykövetés.
6. Összefüggés-felismerés.
Kulcsfogalmak/ A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla,
fogalmak

hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés), százalék (%).

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Mérések

Órakeret
120 óra

SI-alapmértékegységek ismerete, átváltása.
1. A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való
használata.
2. A mérés eredményeinek pontos lejegyzése.
3. Arányos alaprajz készítése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérési rutinok
kialakítása.

irodalom:
szövegértelmezés,

2. A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem

szövegelemzés.

előtt tartása.
3. Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási
eljárások alkalmazása gyakorlati példákban.
4. Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel
terület és térfogat számítása.

Osztályfőnöki óra:
takarékos, felelős
életvezetés,
pályaválasztással

5. Pontos, tiszta szerkesztésre törekvés megvalósítása.

kapcsolatos
ismeretek.

Ismeretek
1. Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése.

Műszaki rajz, vizuális

2. Idő mérése.

nevelés: a szükséges

3. Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.

mérések pontos

4. Szerkesztési feladatok.

elvégzése, gyakorlati
alkalmazások.

Tanulói tevékenység
1. Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.

Szakmai alapozó

2. Becslés.

ismeretek;

3. Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.

pályaorientáció: a

4. Foglalkozásokhoz és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges

szükséges készségek

feladatok megoldása.

célirányos

5. Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése,
átváltások.

alkalmazása,
gyakorlása.

6. Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel.
7. Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő
rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése.
8. Speciális négyszögek rendszerezése halmazábra segítségével,
részhalmazok közötti kapcsolat bemutatása.
9. A kör és alkotórészei.
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Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Vizuális észlelés.
2. Figyelem.
3. Auditív észlelés.
4. Pontosság.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.
Testhálózat (gyakorlati alkalmazásokkal összefüggésben). A
feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak.
A tanuló
1. képes alkalmazni a logikai kifejezéseket,
2. jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának
eldöntésében,
3. képes állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát,
4. jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján
mindkét irányban,

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

5. képes egyenes arányosság ábrázolására,
6. képes adatokból átlagszámításra,
7. felismeri a 10-es számrendszer helyi értékeit milliós számkörben,
8. képesség a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a
racionális számok körében,
9. képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, olvasható,
áttekinthető írásbeli munkát végezni,
10. zsebszámológépet pontosan használ,
11. egyszerűbb összefüggéseket biztosan felismer számok,
mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között,
12. a testek és síkidomok alkotórészeit felismeri,
ETIKA

A tantárgy kiemelt célja a készségfejlesztő iskolában a felnőtt élettel összefüggő
tevékenységek, magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző
élethelyzetekben adódó döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja
az emberi tulajdonságok széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív
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tulajdonságok megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai
normák tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti
megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés.
A pedagógusnak abban van szerepe, hogy támogatja az érzelmek kimutatását, azok
megfelelő formáinak elsajátítását, mások érzelmeinek megértését. A nézeteltérések
megvitatásában a kulturált formák iránti igényt helyzetgyakorlatok, szerepjátékok segítenek
felkelteni, amelyek az érdeksérelmek miatti ellentétek kölcsönös konszenzuson alapuló
feloldására neveléshez is megfelelő hátteret adnak. Az önismeretre és mások megismerésére
törekvés iránti igény kialakítása, a saját belső tulajdonságok fejlesztése is tevékenységbe,
adott szituációba ágyazottan történjen. Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi
viselkedés kontrollja, a munkával létrehozott értékek megbecsülése. A tantárgy legfontosabb
pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös, alapvető
normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak. Az életkorra
jellemző önállósodást a készségfejlesztő iskola azzal támogathatja, hogy megteremti a
véleményt, választást és döntést igénylő helyzeteket, a valóságoshoz hasonló morális
dilemmák mérlegelésének lehetőségét.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden
szegmensét

befolyásoló,

elfogadott

erkölcsi

normák,

minták,

követendő

példák

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben; az emberi magatartás, motivációk,
konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, a tanuló saját és mások
értékeit tiszteletben tartó viselkedés kialakításában.
Az önismeret és társas kultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső
tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló
felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei
egyensúlyának fontosságát.
A testi és lelki egészségre nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas kapcsolatok
kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és közösségi
megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az egymásra
figyelés és egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának felismerését.
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A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, testvéri és
párkapcsolatoknak a megértését és tiszteletben tartásukat, a magánélet védelmét.
A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek megfelelő
viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismerésével segíti.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az ítélőképesség, az erkölcsi, etikai, esztétikai érzék

Órakeret

fejlesztése

folyamatos

Az egyéni és közösségi értékeket felismeri a tanuló, tud különbséget
tenni a jó és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút között.

A tematikai egység Saját értékei ismerete, és törekvés véleményének kulturált, őszinte
nevelési-fejlesztési megfogalmazására.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi

irodalom:

alaptulajdonságok felismerése, megnevezése.
2. Követendő példaképek választása.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

3. Elítélendő magatartás felismerése.
4. Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés
gyakorlása.

Informatika: az
interneten fellelt

5. Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása.

tartalmak elemzése,

6. Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő

értelmezése.

véleményt.
Ismeretek
1. Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni
élet során.
2. Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás.
3. Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok.
4. Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő
összefüggésekben.
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Tanulói tevékenység
1. Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából,
testbeszédből,
2. Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és
megfogalmazása, önjellemzés.
3. Társak, környezet jellemzése.
4. Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az
emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése.
5. Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Önismeret.
3. Kritikai gondolkodás.
4. Értékazonosulás, értékválasztás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság,
bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm,
szenvedés.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai

Órakeret

Világkép, világnézet, hit

10 óra

Vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi és
művészeti elemi ismeretek.
Tények és vélemények elkülönítése.

egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Műszaki rajz, vizuális

1. Különbség felismerése tény és vélemény, igaz és hamis állítások

kultúra: személyes

között.

véleményt kifejező

2. Tévhitek és előítéletek fogalmának tisztázása. (Mi járul hozzá
ezek fenntartásához, és mi segíti elő megszüntetésüket?)
3. Tisztelet, tolerancia, a másság tudomásul vétele és elfogadása.
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Informatika:
4. Ismeretek

anyaggyűjtés a

5. Az ember mint értékelő és erkölcsi lény, a jó és a rossz, a helyes

világvallások és

és a helytelen fogalmának tisztázása.

különböző kultúrák

6. Nagy világvallások legjellemzőbb szimbólumai.

találkozásairól (a Föld
különféle

Tanulói tevékenység

térségeiben).

1. Saját tapasztalat, vélemény megfogalmazása.
2. Tanulmányi séta, települése jellemző egyházi épületének
megtekintése kívül-belül, a szokások, illemszabályok
megismerése, betartása (öltözködés, viselkedés).
3. Különböző vallások szimbólumainak, ünnepeinek, előírásainak
gyűjtése.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Komplex, kritikai gondolkodás.
2. Tolerancia.
3. Értékazonosulás, értékválasztás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, meggyőződés,
világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás, a különböző vallásokkal
kapcsolatos kifejezések.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Egyén és közösség

Órakeret
18 óra

Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes
tapasztalatok.

A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés
nevelési-fejlesztési iránti igény kialakítása, fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Állampolgári

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a

ismeretek: leány és

minél jobb pozíció megszerzésére:

női, fiú és férfi
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1. Saját csoportjaim.

szerepek a családban,

2. A csoportokban történő állandó változások.

a társadalomban.

3. Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.
4. Különböző csoportok – különböző viselkedési elvárások.

Osztályfőnöki óra:

5. Helyes helytelen tevékenységek.

mások megismerése,
megítélése és a

Ismeretek

kommunikáció;

1. Közösségek – erőt adó közösség.

családi és iskolai

2. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség.

agresszió,

3. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és

önzetlenség,

különbségek.

alkalmazkodás,
áldozatvállalás,

Tanulói tevékenység

konfliktuskezelés,

1. Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott

problémafeloldás; a

csoportban.

kamasz helye a

2. Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon
keresztül. Szerepem a közösségben.

harmonikus
családban; a

3. Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a
csoport segíteni az egyént?

viselkedési normák és
szabályok szerepe.

4. Szituációs játék: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz
kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Komplex, kritikai gondolkodás.
2. Tolerancia.
3. Értékazonosulás, értékválasztás.
Kulcsfogalmak/ Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség,
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit.

Életvezetés
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek.

A tematikai egység A személyes jövőkép kialakulásának segítése.
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nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A testi és lelki egészség mibenléte és fontosságának felismerése

irodalom: Az alapvető

az ember életében.

sajtóműfajok egyszerű

2. Kiegyensúlyozott személyes életvitel és kialakuló
jövőelképzelés.

jellemzőinek
tudatosítása; hírek,
események a

Ismeretek

médiában.

1. A jövőkép (sikerek és kudarcok az emberi életpályán).

A mozgóképi nyelv

2. Öröm és bánat (az öröm és bánat forrásai), boldogulás,

alapjainak,

boldogság (az életünkben megjelenő javak és lehetőségek).

működésének
értelmezése.

Tanulói tevékenység
1. Különböző foglalkozások számbavétele.

Állampolgári

2. Mindennapi feszültségoldás – hasznos és káros lehetőségek (a

ismeretek:

feszültségoldás káros formái: gyógyszer, alkohol, drog,

tudományos és

agresszív viselkedés) számbavétele, káros hatások és azok

technikai forradalom;

elkerülése, leküzdése.

a világháló.

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek

Szakmai alapozó

1. Komplex, kritikai gondolkodás.

ismeretek:

2. Megfigyelőképesség.

pályaválasztás.

3. Tolerancia.
4. Értékazonosulás, értékválasztás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény,
hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség,
értelmes élet.

Párkapcsolat és szerelem

Órakeret
20 óra

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos érzelmi ismeretek.
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A tematikai egység Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Természetismeret;

1. A serdülőkor jellemzőinek ismerete, a serdülőkorban

osztályfőnöki óra:

bekövetkező testi és lelki változások.

nemi jellegek, a

2. A férfi-nő (fiú–lány) párkapcsolati vonzódással kapcsolatos
pozitív és negatív tapasztalatok feldolgozása.
3. Szimpátiakapcsolatok – tapintatos lezárása, ízléses és tapintatos
hárítás formáinak megismerése.

menstruációs ciklus
folyamata;
másodlagos nemi
jellegek; lelki

4. Párkapcsolatokkal összefüggő viselkedésminták megismerése.

tulajdonságok;
a fogamzásgátlás

Ismeretek

módjai,

1. Vonzódás, együtt járás, szerelem, párkapcsolat, érettség és

következményei,

éretlenség.

az abortusz egészségi

2. A diákszerelem szépsége.

és erkölcsi kérdései; a

3. Házasság, család és otthonteremtés. A jó és a rossz házasság

fogamzás feltételei, a

ismertetőjegyei.

szülés, születés főbb
mozzanatai.

Tanulói tevékenység
1. Saját jövőbeni tervek megvitatása (családalapítás,
családtervezés).

Állampolgári
ismeretek:

2. Kiegyensúlyozott párkapcsolat ismertetőjegyeinek felismerése.

életvezetés,
gazdálkodás.

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.

Testnevelés és sport:

2. Önismeret.

egészséges életmód,

3. Kritikai gondolkodás.

kondicionálás.

4. Értékazonosulás, értékválasztás.
5. Beleérző képesség.
Kulcsfogalmak/ Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, házasság, család, gyerekvállalás.
fogalmak
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A tanuló
1. megérti a tanuló, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó
lény, aki alkalmas tanulásra és mások elfogadására,
2. életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát,
képes elemi szintű jártasság elsajátítására az etikai gondolkodás
A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

alapkérdéseiben,
3. nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására,
4. képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy
céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie,
5. életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy
minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár,
6. képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket,
7. a tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel
rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá.
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ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
A tantárgy legfontosabb célja a tanulót felkészíteni a társadalom struktúrájában való
eligazodásra, a közösségi környezet szervezeteinek, szabályainak megismerésére. A
pedagógiai helyzetekben a tanuló tevékenység közben, szimulált helyzetekben ismeri meg a
családi élethez, a munkavállaláshoz, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó intézmények
szerepét, feladatait, az állampolgári jogokat és kötelezettségeket, a demokratikus társadalmi
intézményrendszert, a legfontosabb társadalmi, gazdasági és politikai szervezeteket. Felismeri
a felelősséget közösségi környezetének alakításában. Bővülnek ismeretei a mindennapi
életvezetéshez kapcsolódó önérvényesítés lehetőségeiről, a segítségkérés formáiról.
A tantárgy segítséget nyújt az erkölcsi nevelés terén a közösségi életben való aktív részvételre
és véleménynyilvánításra ösztönzésben, a társadalmi igazságosság felismertetésében és az
ehhez kapcsolódó intézményrendszer igénybevételének bemutatásában.
Erősíti a nemzeti azonosságtudatot és a hazafias nevelést az ország irányításában,
védelmében, a társadalmi béke megőrzésében szerepet vállaló intézmények működésének
megismertetésével, a társadalmi tevékenységekben való aktív részvétel támogatásával.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén segíti a közösség aktív tagjává válást, a
környezet iránti figyelem fontosságának, a segítségnyújtás és segítségkérés lehetőségének
felismerését.
A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló felkészül a pénzkezeléssel és
gazdálkodással összefüggő intézményrendszer igénybevételére.
Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tantárgy segítséget nyújt a hivatalos
szervekkel

való

kommunikációban,

az

ügyintézéseknél

használatos

nyelvezet

megismerésében, a személyes adatok gyakorlásában.
A digitális kompetenciaterületet erősíti a társadalmi kommunikációban használatos
weboldalak, online adatlapok megismerése, a társadalmi, gazdasági élet eseményeinek
nyomonkövetése az informatikai rendszereken keresztül.
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A szociális és állampolgári kompetenciaterületet támogatja az állampolgári jogok és
kötelességek gyakorlási lehetőségeinek bemutatása, a demokratikus intézményrendszer
megismerése.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Társadalmi szabályok

20 óra

Alapvető szabályok a környezetünkben.

A tematikai egység 1. A közösségi együttélés szabályai, a szabálytudat erősítése.
nevelési-fejlesztési 2. A szociális érzékenység, az együttműködés, a tolerancia
megnyilvánulásai magatartásában.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Jogok és kötelességek a társadalomban – az emberek együtt

irodalom:

éléséhez szükséges normák megismertetése.

kommunikáció,

2. Mindennapi ügyintézések modellezése (a lebonyolításhoz kötődő fogalmazási
kommunikációs és illemtani szabályok).

ismeretek.

3. Az ügyintézés alapvető faktorainak számbavétele (ügyintézési
technikák lépésről-lépésre).

Informatika: interaktív
taneszközök

Ismeretek

használata,

1. Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog.

ügyintézés a

2. A jog szerepe az emberek mindennapjaiban.

világhálón.

3. Az emberi alapjogok.
4. A gyermekek jogai, diákjogok.

Etika: illemszabályok,

5. Hivatalos ügyeink (ügyintézés).

társadalmi normák,

6. Ügyintézés a világhálón.

szolidaritás.

Tanulói tevékenység
1. Beszélgetés az iskola házirendjéről – a diákokat megillető jogok,
a diákélethez kapcsolódó kötelességek.
2. A gyermekek helyzete a világban – beszélgetés, adatgyűjtés
különböző kontinensen élő gyermekek életéről, mindennapjairól.
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3. A mindennapi élethez kötődő hivatalos ügyek intézéséhez
szükséges információk gyűjtése.
4. Ügyintézési lehetőségek internetes felületről (egyszerűbb
alkalmazások összegyűjtése).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Erkölcsi érzék.
2. Kritikai gondolkodás,
3. Tolerancia, elfogadás.
4. Beleérző képesség.
Kulcsfogalmak/ Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog, norma, normasértés,
illemszabály, ügyintézés, internet.

fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret

Állampolgári ismeretek

28 óra

Társadalmi szabályok.
1. Állampolgári felelősség (az állampolgársághoz kapcsolódó
ismeretek).
2. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.
3. Tájékozódási képesség helyi és országos társadalmi, közéleti szinten.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A törvényhozó és végrehajtó hatalom feladatainak

irodalom: szövegértés,

feltérképezése.

fogalmazás.

2. A tömegtájékoztatás jelentősége és eszközeinek megismerése.
3. Az információátadás torzulása a nyilvánosságban, a tény és a
vélemény közötti különbségek meghatározása.

Műszaki rajz, vizuális
nevelés: a témához
kapcsolódó

Ismeretek

képzőművészeti

1. Demokratikus alapelvek. Állampolgári jogok és kötelességek.

alkotások; építészet:

2. Magyarország politikai intézményei.

az Országház.

3. Az állam feladatai (a belső rend, közrend védelme – rendőrség,
honvédelem, igazságszolgáltatás – ügyészség, bíróság,
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művelődésügy, köznevelés, egészségügyi ellátás).

taneszközök

4. A média és a nyilvánosság szerepe (televízió, rádió, internet).

használata, világháló,

5. A tömegtájékoztatáshoz kapcsolódó előnyök meghatározása.

közösségi portál.

Tanulói tevékenység
1. Információgyűjtés és csoportosítás az állampolgári jogok és
kötelezettségek területén (jelölt, választás, pártok szerepe,
képviselet).
2. Látogatás a Parlamentben, polgármesteri hivatalban.
3. Helyi önkormányzat, okmányiroda felkeresése, okmányok
igénylésének gyakorlása, okmányok csoportosítása.
4. Szituációs játék (ügyintézés, tárgyalás, vita, sajtókonferencia,
riportkészítés).
5. Híradó megtekintése – beszélgetés a tanulócsoport számára
könnyen érthető hírekről .
6. Napi újságcikkekhez kapcsolódó szövegértési feladatok
megoldása.
7. A közösségi portálokon való jelenlét – beszélgetés az alkalmazás
előnyeiről és hátrányairól.
8. Kérdőívek, kérvények kitöltése.
9. Tablókészítés. Kooperatív technikák alkalmazása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Kritikai gondolkodás.
2. Kauzális gondolkodás.
3. Értékazonosulás, értékválasztás.
Államforma, köztársaság, királyság, demokrácia, demokratikus alapelvek,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

jelölt, jelöltállítás, választás, párt, kormány, törvényszék, Parlament,
híradó, média, vélemény, tény, közösségi portál, személyes adatok,
állampolgári jogok és kötelezettségek, házasság, család, okmány, irat,
űrlap, anyakönyv, igazolvány.

Tematikai egység

Pénzügyi és gazdasági kultúra
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24 óra
Előzetes tudás

Állampolgári ismeretek.

A tematikai egység 1. A tudatos pénzhasználat – a pénzügyi kultúra fejlesztése.
nevelési-fejlesztési 2. Felelősségérzet a közvetlen környezet és a jövő iránt.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A bevételek és kiadások modellezése havi lebontásban.

irodalom:

2. A pénz szerepe az emberek életében – historikus szemléletű

kommunikáció.

tabló készítése.
3. Különböző fizetési módok modellezése.

Matematika:

4. A pénzromláshoz kapcsolódó adatok gyűjtése.

alapműveletek,

5. A hitel és a visszaadott kölcsön összegének összehasonlítása.

mértékváltások.

Ismeretek

Informatika: interaktív

1. Állami bevételek (adók), állami kiadások (az állami

taneszközök

intézmények fenntartása).

használata,

2. A jövedelem szerepe a családban (bevételek és kiadások,
megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz).

tájékozódás a
világhálón.

3. A pénz és formái (érme és bankjegy, virtuális pénz, bankkártya,
árfolyam, infláció).

Etika: vállalt

4. Pénzintézetek és tevékenységük (bank, biztosító, hitel, kamat,
tőke).

kötelesség teljesítése,
felelős életvezetés.

5. Vállalkozói alapismeretek.
Szakmai alapozó
Tanulói tevékenység

ismeretek: munka és

1. A bevételtípusok megkülönböztetése, példákon keresztül

jövedelem közötti

(naplóvezetés).

összefüggés.

2. A megtakarítás és hitel – egyszerű gyakorlati példákon
keresztül.
3. Családi költségvetés készítése, a rezsiköltségek összehasonlítása
a háztartás kiadásainak tükrében (statisztikai adatok gyűjtése,
felhasználása, elemzése, következtetések levonása).
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4. A magyar fizetőeszközhöz kötődő bankjegyek és érmék
megkülönböztetése játékpénzek felhasználásával.
5. A különböző pénzek átváltása – a legegyszerűbb számítások
szintjén.
6. A bankok szerepe az emberek életében – információgyűjtés a
hitelről.
7. Vállalkozói formák számbavétele, a vállalkozás működésének
összetevői – elemi információk gyűjtése a témában.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek.
1. kritikai gondolkodás,
2. életvezetési képesség,
3. problémamegoldó gondolkodás.
Kulcsfogalmak/

Jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, rezsi, hitel, zsebpénz, pénz,

fogalmak

bankjegy, érme, pénzromlás, biztosító, bank, bankkártya, hitel, részlet,
törlesztés, árfolyam, kamat, tőke, vállalkozás.
A tanuló
1. tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és
korszerű formáiban,

A fejlesztés várt 2. tud a világháló közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről,
eredményei az
évfolyam végén

3. ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének
tükrében,
4. fogalmi képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, azok
tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya
felépítésének tükrében.
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TERMÉSZETISMERET
A tantárgy tanításának célja fenntartani a tanulók természet iránti érdeklődését; olyan
tanulókat nevelni, akik nyitottak a világra, a lehetőségeikhez képest felismerik a problémákat,
keresik a jelenségek okait. A korábbi ismeretekre és tapasztalatokra építve fejleszti a
természeti jelenségek megfigyelése iránti érdeklődést. Törekszik az elsődlegesen tapasztalati
úton szerzett elemi ismeretek beépítésére, a tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzésére.
A tantárgy célja hétköznapi példákkal, rávezetéssel, tudatosítással, gyakorlati alkalmazással
kialakítani az egészség- és környezetvédelmi ismeretek megerősítését, a környezetvédő
magatartást. Az érzelmi intelligencia mozgósításával formálni a természetbarát, ökologikus
szemléletet, példák bemutatásán keresztül segíteni az összefüggések feltárását. A gondolkodás
rugalmasságának, a kritikai, a problémamegoldó gondolkodásnak a fejlesztése sok életszerű
példán,

gyakorlaton

át.

A

megismert,

megtapasztalt

összefüggések

felismerése,

megfogalmazása segíti a tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatását az emberi test
működéséről, az egészséget megóvó életvezetési szabályok kialakítása érdekében. A felnőtté
válással járó lehetőségek és kötelezettségek megismertetése, a felelősség tudatosítása a
családdal és a tágabb környezettel kapcsolatban támogatja, megkönnyíti a felnőtt életben való
sikeres helytállást, megteremti a nyitottságot az egészséget veszélyeztető szokások és az
egészség megőrzését segítő lehetőségek gyakorlati megismeréséhez. A természetismeret
tantárgy különösen fontos szerepet játszik a pozitív életvezetési stratégiák kialakításában,
elfogadtatásában, az életvezetési készségek fejlesztésében.
A tantárgy érinti az elemi balesetvédelmi és munkaegészségügyi ismereteket, hazánk
egészségügyi hálózatának, társadalombiztosítási rendszerének és a fontosabb betegjogoknak a
megismertetését, az egészséges életmód előnyeinek tudatosítását, a megelőzés jelentőségének
felismertetését.
szolgáltatásai

Az

egészségmegóvás

igénybevételének,

a

szabályainak,

az

gyógyszerfogyasztás

egészségügyi

intézmények

és

szabályainak

-kezelés

elsajátíttatását.
Kiemelten fontos a tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető
fizikai jelenségekkel kapcsolatban, a környezetkímélő és -óvó magatartás tudatos vállalására
nevelés. A napi problémák megoldásához szükséges a fizika tudománya által nyújtott
ismeretek hasznosságának felismerése. A gyakorlati élet szempontjából fontos ismeretek
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adása

a

hang-

és

elengedhetetlenül fontos

a

fénytan

fizikai

körében.

ismeretek

Az

ember

összekapcsolása

életvitele
az

emberi

szempontjából
érzékszervek

működésével (hallás, látás).
A hangtan eredményeit felhasználó – a mindennapi gyakorlatban alkalmazott – eszközök
működési elvének és kezelési módjának megismertetése, az elektromos jelenségek és az
elektromos áram hatásainak megismerése a háztartásban és munkahelyen előforduló
elektromos gépek, berendezések biztonságos használata érdekében történik.
A tudományosan megalapozott alapismeretek nyújtása a kémia tárgyköréből az elsajátított
környezetvédelmi ismeretek aktivizálását, a környezettudatos magatartás kialakítását segíti.
A mindennapi kémiai jellegű problémák támogatják az önálló véleményalkotást, annak
tudatosítását, hogy környezetünk számos energiaforrása nem megújuló, szükség van a
gazdaságosságra, a takarékosságra. Kiemelt szerepet kap a baleset-megelőző cselekvési
eljárások elsajátíttatása a kémiai anyagok felhasználása során.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik a testi és lelki egészségre nevelés területén a
környezet biológiai, fizikai, kémiai hatásainak felismerésével, a veszélyek elkerülésének
bemutatásával és az anyagok biztonságos felhasználásának megismertetésével. Fontos
szerepet tölt be a mindennapi gyakorlatban előforduló tevékenységekhez alkalmazott
eljárások természettudományos hátterének megismertetésével, a nem látható és nem
érzékelhető veszélyforrásokra történő figyelemfelhívással. Segíti a biztonságos önálló
életvitelt, a felelős viselkedést a környezet megismertetésével.
A fenntarthatóság, környezettudatosság területén a környezetbarát szemlélet alakításával, a
természet megóvására és az anyagokkal való takarékosságra neveléssel jelenik meg.
A természettudományos és technikai kompetenciaterület fejlesztését segíti a gyakorlati
életben előforduló folyamatok, jelenségek megértésével és alapvető óvatosság kialakításával
az egészségvédelem, balesetvédelem és környezetvédelem érdekében.
Tematikai egység

Környezetvédelem – Élő természet, növény, állat
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20 óra
Előzetes tudás
A tematikai

Átfogó ismeretek növényekről, állatokról.
A meglévő ismeretek több szempontú rendszerezése.

egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A tanulmányok során megismert növények és állatok

irodalom: szókincs,

tulajdonságainak és hasznosságának számbavétele.
2. Az állattartás és növénygondozás felelősségének átérzése.

szóbeli és írásbeli
szövegalkotás.

3. A természet szépségének, célszerűségének megélése.
4. Szöveges és képi információk értelmezése.

Állampolgári
ismeretek:

Ismeretek

takarékosság.

1. Élőlények és környezetük.
2. Ökológiai alapismeretek.

Etika: közösségi

3. A globalizáció és modernizáció hatásai az élő természetre.

érdekek.

4. Személyes tapasztalatok növényekről, állatokról.
5. Szűkebb- és tágabb környezet bejárása, felmérése.

Informatika:

6. Környezetszennyezés. Környezeti ártalmak feltérképezése.

gyűjtőmunka a

7. Környezetvédelem – környezetmegóvás.

világhálón.

8. Háztartási hulladék, szerves-, szervetlen anyagok, szelektív
gyűjtés, komposztálás.

Pályaorientáció;

9. Szennyezőanyagok. Szennyezésmegelőzés.
Szennyezésmentesítés.

szakmai alapozó
ismeretek:

10. Vegyi anyagok: talajszennyezés, vízszennyezés, légszennyezés.

környezetvédelem,
takarékosság.

Tanulói tevékenység
1. Gyűjtőmunka, megfigyelés, összehasonlítások.
2. Csoportosítás.
3. Beszámoló.
4. Egyéni és csoportos tananyag-feldolgozás.
5. Tanulmányi kirándulás.
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6. Szelektív hulladékgyűjtés.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Önállóság.
3. Praktikus készség.
4. Passzív és aktív szókincs.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Természetes és mesterséges környezet, civilizációs ártalom,
környezetvédelem, ökoszemlélet, evolúció, törzsfejlődés, mutáció,
genetika, környezetszennyezés.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Egészségvédelem.

Órakeret

Élő természet – az ember

40 óra

Az emberi testről tanult ismeretek.

A tematikai egység Összefüggések keresése az életmód és az egészségi állapot között.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Etika: életvezetési és

1. Az emberi test működéséről eddig tanult ismeretek bővítése.

életmódbeli

2. A tanuló saját egészségi állapotának reális ismerete.

ismeretek.

3. Saját és a környezete egészségének védelmében szükséges
teendők megismerése.

Pályaorientáció,

4. Az egészségügyi dokumentumok, a gyógyszerek megfelelő

szakmai alapozó

elhelyezésének, tárolásának fontossága, az ezzel kapcsolatos

ismeretek: egészségi

teendők ismerete.

alkalmasság,

5. Az orvosi utasítások betartásának fontossága, teendői
egészsége védelmében.

megfelelő egészségi
állapot.

6. Önálló életvitelre alkalmas, praktikus készségű fiatal elméleti
felkészítése.

Osztályfőnöki óra:
önismeret, testi és

Ismeretek

lelki egészség.

1. Az emberi test felépítése.
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2. Szervek, érzékszervek funkciója és működése.

Testnevelés és sport:

3. Egészség – betegség.

egészségmegőrző

4. Általános orvosi vizsgálatok: vérnyomásmérés,

mozgások, testi

vércukorszint-mérés, pulzusvizsgálat.

higiéné.

5. Kórelőzmény ismerete, számon tartása, dokumentálása, ezek
szerepe a gyógyulás sikerességében.

Állampolgári

6. Egészségvédelem és rehabilitáció.

ismeretek:

7. Vitaminok, sport és mozgás szerepe az egészséges

egészségügyi

életmódban.

intézményrendszer.

8. Felkészülés a családi életre, szex, szerelem, testiség.
9. Családtervezés, fogamzásgátlás.
10. Nemi betegségek.
11. Káros szenvedélyek, függőség. (Dohányzás,
alkoholfogyasztás, droghasználat veszélyei).
Tanulói tevékenység
1. Intézménylátogatások (szakorvosi rendelő, laboratórium).
2. Megfigyelés, önmegfigyelés.
3. Egyszerűbb vizsgálatok (vérnyomás mérése, vércukor,
vizeletvizsgálat, hallásvizsgálat) elvégzése, a kapott
eredmény megbeszélése.
4. Beszélgetés (meghívott előadó, konzulens) közösen
választott témáról.
5. Kutatómunka és csoportos kutatómunka.
6. Egyéni esetmegbeszélés.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Önállóság.
3. Komplex gondolkodás.
4. Praktikus ismeretek.
5. Verbális készség.
6. Empátia.
64

1641

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

7. Önfegyelem.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Öröklés, anamnézis, oltási könyv, védőoltás, ismétlő oltás, gyógyítható –
gyógyíthatatlan betegség, gyógyszerkísérlet, cseppfertőzés, szexuális úton
terjedő fertőzés, kábító- és tudatmódosító szer, diszkréció.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Egészségtan – Környezet-egészségtani és

Órakeret

munka-egészségtani ismeretek

30 óra

Előzetes általános biológiai, fizikai és földrajzi ismeretek.

A tematikai egység Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környezet
nevelési-fejlesztési iránti igény kialakítása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Az emberi test és jellemzőinek megismerése.

irodalom: szövegértés.

2. Az egészséges környezet jellemzőinek megismerése.
Állampolgári
Ismeretek

ismeretek:

1. Egészségtan. Az egészség megóvása.

egészségügyi

2. Hazánk egészségügyi ellátórendszere, társadalombiztosítás

intézményrendszer,

(feltételei).

egészségmegőrző és

3. Járóbeteg-ellátás: háziorvosi ellátás, szakrendelések.

korrigáló

4. Szűrővizsgálatok és akut egészségügyi ellátások.

segédeszközök.

5. Bejelentkezés szakrendelésre, beutaló, időpont kérése
telefonon, személyesen.

Pályaorientáció,

6. Munkaalkalmassági vizsgálat.

szakmai alapozó

7. Környezetegészségtani, munkaegészségtani ismeretek.

ismeretek: egészségi

8. A környezet testi-lelki hatása az egészségre.

alkalmasság,

9. A lakás, az iskola, a munkahely, a szórakozóhelyek és a

megfelelő egészségi

közlekedési eszközök higiénéje.

állapot.

10. Gyógyszerfogyasztás és annak veszélyei (gyógyszerek
tájékoztatójának elolvasása, megértése), az utasítás

Osztályfőnöki óra:

betartásának fontossága.

önismeret, testi és

11. Fertőzések és járványok.

lelki egészség.
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12. Mentálhigiéné.
13. Egészséges életmód fontossága, egészségkárosító hatások.

Testnevelés és sport:

14. Prevenciós tevékenységek.

egészségmegőrző

15. Baleseti sérülések és azok ellátása otthon és a munkahelyen.

mozgások, testi

16. Elsősegélynyújtás.

higiéné.

Tanulói tevékenység
1. Intézménylátogatás.
2. Kutatómunka.
3. Egyéni és csoportos témafeldolgozás.
4. Órai csoportos és egyéni megfigyelések.
5. Család egészségi állapotának feltérképezése.
6. Elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek és gyakorlatok,
mentőláda használata.
7. Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek összefoglalása,
gyűjtőmunka, tablókészítés.
8. Egészségvédelmi ismeretek összegyűjtése, tablókészítés a
közösségi színtereken alkalmazott helyes viselkedésről
(köhögés – zsebkendőbe, kézmosás fontossága, fertőzések
elkerülése – higiénia).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Önállóság.
3. Verbális kommunikáció.
4. Passzív és aktív szókincs.
5. Komplex gondolkodás.
6. Praktikus készség.
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Immunitás, genetika, mentálhigiéné, prevenció, vércsoport, magas
Kulcsfogalmak/

vérnyomás, cukorbetegség, recept, betegtájékoztató, járóbeteg-ellátás,

fogalmak

szakrendelés, elsősegélynyújtás, vészhívás, prevenció, mentálhigiéné,
közösségi szemlélet.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Kémiai alapismeretek

30 óra

Átfogó ismeretek.
1. Új, alapvető ismeretek beépítése, tantárgyi alapozás.

A tematikai egység 2. A természetben előforduló fontos nyagok és vegyületek
nevelési-fejlesztési

megismertetése.
3. Praktikus ismeretek nyújtása a háztartási és egyszerű

céljai

munkafolyamatokban használt vegyi anyagokkal kapcsolatosan.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Matematika: a

1. Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása.

gondolkodás

2. Elemek és vegyületek összekapcsolódása, összefüggései.

fejlesztése.

3. Egészséges veszélyérzet és óvatosság kialakítása a kémiai
anyagokkal szemben.
4. Tudatosság és meggondoltság a mindennapi tevékenységekben.
5. Praktikus helyzetekben az elméleti tudásanyag beazonosítása és
adaptációja.
6. Kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák
felismerése.
Ismeretek
1. A legfontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének
megismerése (oxigén, víz, szénvegyületek).
2. Anyagszerkezeti ismeretek (az anyag tulajdonságai érzékenyen
reagálnak a szerkezeti változásokra).
3. Halmazállapot-változások.
4. Folyékony, gáz és szilárd elemek és vegyületek.
5. A háztartásban előforduló kémiai anyagok ismerete.
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6. Háztartásban alkalmazott oldatok hígítási arányai, háztartásban
alkalmazott keverékek komponenseinek aránya.
7. Mérgező anyagok.
8. Szerves vegyületek, anyagok és felhasználásuk: szén,
szénvegyületek, kőolaj, alkohol.
9. Fontosabb természetes szénvegyületek: szénhidrát, szőlőcukor,
répacukor.
10. Tápanyagok: olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok.
11. Természetes anyagok a háztartásban és a munkakörnyezetben.
12. Szerves vegyületek és anyagok fontosságának megértése,
életünkben betöltött szerepe, gazdaságos felhasználása.
13. Reakciósebesség, reakcióhő.
14. Környezeti és háztartási anyagok.
15. Építkezésnél használt anyagok: mészkő, égetett mész, oltott
mész, gipsz, cement, festékek és oldószereik, üveg.
16. Műanyagok, műanyaghulladék-kezelés, újrahasznosítás.
Tanulói tevékenység
1. Szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése.
2. Anyaggyűjtés, rendszerezés, tulajdonságok megfigyelése.
3. Meglévő ismeretek rendszerezése, csoportosítása.
4. Gyűjtőmunka, rendszerezés.
5. Összefüggések felfedezése, tapasztalatok megfogalmazása.
6. A használt anyagok számbavétele, csoportosítása az alkalmazás
területei szerint (háztartás, ipar).
7. A használt anyagok rendszerezése a környezetre gyakorolt
hatások alapján (környezetbarát, káros).
8. A használt anyagok elemzése jellegzetes tulajdonságaik alapján
(párolog, erős, jellegzetes szagú, szagtalan, megkeményedik,
cseppfolyósodik levegő hatására).
9. A használt anyagok rendszerezése az egészségre kifejtett hatás
alapján (káros az egészségre, életveszélyes, ártalmatlan).
10. A természetes anyagok és a mesterségesen előállított anyagok
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rendszerezése tulajdonságaik, használatuk, hasznosságuk
alapján.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Irányított, tartós, tudatos figyelem.
2. Verbális és vizuális emlékezet.
3. Differenciáló készség.
4. Verbális kommunikáció.
5. Passzív-aktív szókincs.
6. Matematikai összefüggések.
7. Önállóság.
8. Precizitás.
9. Komplex gondolkodás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Oldat, oldhatóság, keverék, arány, sav, erózió, korrózió, mérgező anyag,
vegyület, környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag,
újrahasznosítás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok).

Tematikai egység

Órakeret

Hétköznapok kémiája – kísérletezés

20 óra

1. Alapvető kémiai ismeretek.
Előzetes tudás

2. Kísérletezés szabályai, megfigyelések szóbeli megfogalmazása,
konklúzió felismerése.

A tematikai egység 1. Összefüggések felfedezése.
nevelési-fejlesztési 2. Tapasztalatok felhasználása a mindennapi életben.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Matematika:

A kísérletekben realizált elméleti ismeretek és a mindennapi

gondolkodás

gyakorlat összekapcsolása.

fejlesztése.

Ismeretek

Informatika:

1. Verbális fejlesztés, szaknyelv elemi kifejezéseinek

anyaggyűjtés a

megismerése, használata.

világhálón.
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2. Vízkeménység, vízkő.
3. Levegő, szén-monoxid, kén-monoxid.

Pályaorientáció,

4. Savak és lúgok a háztartásban, sav-bázis reakciók.

szakmai alapozó

5. Szóda, szódabikarbóna, szappan, sósav, mosó- és

ismeretek:

mosogatószerek.

környezetvédelem,

6. Fertőtlenítőszerek.

takarékosság,

7. Penész.

tűzvédelem,

8. Rozsdásodás.

munkafolyamatokkal

9. Alkoholok.

kapcsolatos ismeretek.

10. A konyhai munkák higiénikus és szakszerű elvégzése, a
veszélyforrásokra figyelemmel (romlandó, szavatosság, tápérték

Állampolgári

elvesztése).

ismeretek:

11. Elővigyázatossági szabályok megismerése a kísérletekkel és a
háztartásban előforduló szerekkel kapcsolatosan.
12. Alapvető balesetmegelőzési szabályok ismerete és betartása.
13. Kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák
felismerése.
14. Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás.
Tanulói tevékenység
1. Szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése.
2. Célirányos megfigyelések, eredmények elemzése (szag, állag,
szín megváltozása).
3. Megfigyelések, mérések csoportmunkában és önállóan.
4. A tanuló fejlettségi szintjének megfelelően a jelenségek,
folyamatok közötti hasonlóság, különbség észrevétele,
megfogalmazása szóban és írásban.
5. Tanulmányi séta üzletekben, a feltüntetett adatok elemzése
(összetétel, szavatosság, tárolhatóság).
6. Konklúziók verbális kifejezése.
7. Elővigyázatossági szabályok megismerése az élelmiszerek, a
háztartási szerek használatánál, tárolásánál, a
hulladékkezelésnél.
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8. Verbális fejlesztés, szakmai kifejezések használata.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Megfigyelőképesség.
3. Elemzés.
4. Irányított, tartós, tudatos figyelem.
5. Összefüggés-felismerés – komplex gondolkodás.
6. Kooperációs készség.
7. Precizitás.
8. Motiváció.
9. Praktikus készség.
10. Kreativitás.
11. Óvatosság.
Oldat, oldhatóság, reakciósebesség, reakcióhő, keverék, képlet, arány,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

sav, erózió, korrózió, mérgező anyag, vegyület, veszélyes hulladék,
környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, szelektív
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék,
vitaminok).

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Fizikai alapismeretek

20 óra

Érdeklődés a környezet jelenségei iránt.
1. A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

felfedezhető fizikai jelenségekkel kapcsolatban.
2. A napi problémák megoldásához szükséges a fizika tudománya által
nyújtott ismeretek hasznosságának felismerése.
3. A gyakorlati életben fontos ismeretek átadása a hang- és fénytan
körében.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Matematika:

1. Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon alapuló

összefüggések

tudásbővítés anyagokról.

felismerése.
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2. A fizika mindennapi hasznosságának felismertetése.
Állampolgári
Ismeretek

ismeretek:

1. A fény tulajdonságai. Fényforrások. A fény egyenes vonalú

egészségmegőrzés.

terjedése.
2. Tükrök: sík, domború, homorú.

Műszaki rajz, vizuális

3. A szemüveg.

nevelés: a színek

4. Az emberi szem és a látás.

természete.

5. Színek. A fehér fény színeire bontása. Szivárvány.
6. A hang mint hullám. Rezonancia.
7. Hangszerek. Visszhang.
8. Mágneses hatás megfigyelése.
9. Az elektromos töltés kísérleti megfigyelése.
10. A testek elektromos állapota.
11. Az elektromos áram, áramkör praktikus ismeretei.
12. Áramforrások: elem, akkumulátor.
13. Az áram mágneses hatása (elektromos motorok).
14. Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai.
15. Elektromágneses indukció (dinamó, generátor, transzformátor).
16. Soros és párhuzamos kapcsolás mindennapi háztartási példákkal.
17. Az elektromos feszültség.
18. Az elektromos munka, teljesítmény, ellenállás.
19. Élettani hatások.
20. Sugárzás, és annak veszélyei, hasznos és káros sugárzás,
sugárvédelem.
21. Megújuló energiaforrásaink: víz-, szél-, nap-, geotermikus
energia.
Tanulói tevékenység
1. Megfigyelések.
2. Mérések, méréseredmények leolvasása.
3. Köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok csoportos és
egyéni megoldása.
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4. Mérések, becslések.
5. Egyszerű kísérletek végzése (áramkör, elemek töltése,
akkumulátorok működésének megfigyelése).
6. Kutatás egyénileg és csoportmunkában.
7. Példák gyűjtése a fizikai jelenségekről (mágnes, sugárzás:
röntgen, egészségügyi terápiák, atomhulladék).
8. Mágneses vonzás megfigyelése, próbálgatása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Megfigyelőképesség.
2. Precizitás.
3. Vizuális és auditív figyelem.
4. Verbális memória és praktikus ismeretek kooperálása.
Fény, fényforrás, természetes és mesterséges fény, tükrök, tükröződés,
Kulcsfogalmak/ fényvisszaverődés, elektromos töltés, anód, katód, feszültség,
fogalmak

áramerősség, ellenállás, elektromos és mágneses mező, atomenergia,
sugárzás, sugárzásvédelem.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Mindennapok fizikája – kísérletezés

Órakeret
20 óra

Fizikai alapismeretek.
1. A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben
felfedezhető fizikai jelenségekkel kapcsolatban.
2. A napi problémák megoldásához szükséges, a fizika tudománya által
nyújtott ismeretek hasznosságának felismerése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Pályaorientáció,

1. Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon alapuló

szakmai alapozó

tudásbővítés az anyagokról.

ismeretek:

2. A fizika mindennapi hasznosságának felismertetése.

balesetvédelem,

3. Kísérletek és mérések segítségével tapasztalatszerzés a

környezetvédelem,

környezetünkben lezajló kölcsönhatásokról.

takarékosság,
tűzvédelem, egészségi

Ismeretek

alkalmasság,

1. A fény- és hangtani ismeretek összekapcsolása az emberi

megfelelő egészségi

érzékszervek működésével (látás, hallás).

állapot.

2. A hang terjedése, vezető közegek összehasonlítása.
3. Elektromosság a mindennapi élethelyzetekben: egyszerű
háztartási és munkahelyi berendezések működése.
4. Az elektromos jelenségek és az elektromos áram hatásainak

Állampolgári
ismeretek:
egészségügyi

megismerése a háztartásban és a munkahelyen előforduló

intézményrendszer,

elektromos gépek, berendezések biztonságos használatának

egészségmegőrző és -

érdekében.

korrigáló

5. Az égés feltételei, tűzoltás.

segédeszközök.

6. A hullámmozgás, a hullámok terjedése.
7. Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai.

Osztályfőnöki óra:

8. Sugárzás. Fizikai és vegyi anyagok káros hatásai. Sugárzás elleni

önismeret, testi és

védekezés.

lelki egészség.

9. Víz-, szél-, nap- és geotermikus energia.
Tanulói tevékenység
1. Kísérletek megfigyelése, egyszerű kísérletek önálló végzése.
2. Mérések, méréseredmények leolvasása.
3. Megfigyelések, ismeretek a háztartásban meglévő elektromos
eszközök használatának, kezelésének, és a fogyasztás
nagyságának összefüggéseiről, valamint a takarékos használat
módjáról.
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Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Irányított, tartós, tudatos figyelem.
3. Kreativitás.
4. Megfigyelőképesség.
5. Praktikus készség.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Elektromosság, áramerősség, feszültség, munka, terhelés, ellenállás,
fénytörés, fénysebesség, hangsebesség, hullám, hullámmozgás,
rezonancia, mágneses tér, sugárzás, megújuló energia.
A tanuló
1. jó rendszerezőképességének, gyakorlatiasságának kialakítása,
2. egészségtudatos életszemléletének kialakítása, követése,
3. higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi
környezet iránti igényének kialakulása,
A tanuló
1. képes az általános és egyéni egészségi állapotát megismerni, azt
felelősségteljesen kifejezni és megóvni,
2. a kémiai jelrendszert elemi szinten ismeri,

A fejlesztés várt 3. a mérgező anyagokról ismeretekkel rendelkezik,
eredményei az
évfolyam végén

4. képes a balesetmegelőzési szabályokat és eljárásokat alkalmazni a
kémiai anyagok felhasználása során,
5. ismeri a fény egyenes vonalú terjedését, a fény terjedésének
jellemzőit,
6. ismeri az elektromosság fontosságát a gyakorlati életben,
7. az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos alapvető biztonsági
szabályokat alkalmazza, ismeri a baleset-megelőzési szabályokat,
8. ismeri az elektromos jelenségeket és az elektromos áram hatásait a
háztartásban és a munkahelyen előforduló elektromos gépek,
berendezések biztonságos használata érdekében,
9. képes a fizikában tanultak széles körű kiterjesztésére az ember
egészségének és környezetének védelmére, a károsító tényezők,
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hatások megelőzésére.

MŰSZAKI RAJZ, VIZUÁLIS NEVELÉS
A rajzolás a vizuális megismerés és közlés lényegmegragadó alapeszköze. A rajztanítás célja,
hogy fejlessze a tanulók látáskultúráját, finommotorikáját; érzelmeikre és értelmükre hatva
hozzájáruljon személyiségük fejlődéséhez. Az ábrázolás célja, hogy megfelelő térszemléletet
alakítson ki a tárgyak és azok síkbeli ábrázolásának összekapcsolásával, fokozatosan fejlessze
a látvány megfigyelésén alapuló, komoly koncentrációt igénylő rajzolást, festést. A rajztanítás
feladata a vizuális kultúra alapértékeinek közvetítése, a vizuális kulturáltság megszerzéséhez
szükséges ábrázoló-alakító, eszközhasználati, technikai képességek fejlesztése, alkotó,
cselekvő magatartás és szemléletmód kialakítása. A tantárgy segít megérteni az arányok
jelentőségét, meghatározni a tárgyak formai karakterét. A tanuló megérti és megpróbálja
megjeleníteni a téri helyzeteket, képessé válik a vizuális kommunikáció dekódolására,
értelmezni próbálja a vizuálisan rögzített közléseket. A rajztanítás során fejlődik a tanuló
finommotorikai képessége, a szem-kéz koordináció és a megfigyelő képesség, amely mind
megalapozza a szakmai gyakorlatban alkalmazott technikákat. A tantárgy gyakorlati
tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat
fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az
érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző
formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes
környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is
kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az
őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális
hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni,
értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. A tanuló a képek,
látványok nézegetése során tapasztalatokat gyűjthet, azokat megfogalmazza, választ témához
illő képeket, anyagokat, fejlődik a kreativitása. Felismeri és értelmezi a környezetben,
lakásban, öltözékben megjelenő üzenethordozó tárgyak, formák, színek jelentőségét.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és a társas kultúra területén a
vizuálisan megjelenő ismertetőjegyek, megkülönböztető jelzések megismerésével, az önálló
ízlésvilág kialakításának segítésével. A médiatudatosságra nevelést a tömegkommunikációs
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eszközök divatformáló hatásának felismerésével és az irányzatok közötti választás
támogatásával alakítja. Segíti az önálló, tudatos stílus kialakítását.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterületet fejleszti a
kreativitás, az alkotókedv folyamatos fenntartásával, a tevékenységekkel szerzett vizuális
tapasztalatokra biztatással, a környezet és az alakító tevékenység eredményeinek
megfigyelésével.

Tematikai egység

Vizuális kommunikáció – az alkotó és a befogadó

Órakeret

tevékenységben

44 óra

1. Tudatos színkeverés temperával, vízfestékkel.
Előzetes tudás

2. Vázlatszerű ábra készítése.
3. Egyszerű alaprajz értelmezése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

1. A mindennapi élet vizuális jelzéseinek értelmezése és orientációs
felhasználása.
2. Testek látványszerű ábrázolása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Informatika: adott

1. A rajzolás területeinek áttekintése (szabadkézi rajz, vázlatrajz,

információ és

műszaki rajz helye és szerepe).

illusztráció keresése a

2. Vizuális közlések – szöveg és kép együttes hatásának
tanulmányozása.

világhálón.
Produktum készítése

3. A színhasználat (a színek hatása, jellemzői) jelentőségének
tudatosítása.

adott témára
(meghívó, plakát,
logó, prezentáció), az

Ismeretek

elkészült munka

1. Művészi alkotásokkal kapcsolatos fogalmak (stílusok,

kinyomtatása.

megjelenési formák).
2. Hétköznapok vizuális megjelenési területei, esztétikai hatása
(öltözködés, tárgyi kultúra, lakberendezés, utcai látvány, reklám,
plakát, felirat, graffiti, média felületei).
3. Színek szerepe és hatásának tudatos alkalmazása.
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Tanulói tevékenység
1. A művészi alkotásokról szerzett ismeretek áttekintése (kiállítás,
albumok).
2. Anyaggyűjtés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében (üzletek
kínálata, saját ruhatár, utcakép, plakát, reklám, szórólap), a
gyűjtött anyag elemzése, adott témára anyag készítése (plakát,
meghívó, tabló), versenyeztetése és értékelése.
3. Logó tervezése szabadon választott technikával.
4. Reklámok – realitások és marketingfogások elemzése.
5. A használati tárgyak esztétikai értékeinek (használhatóság,
szépség) megvitatása.
6. Egyszerűbb tárgyak ábrázolása (szabad rajz, festmény, kollázs,
makett).
7. Színhasználattal kapcsolatos tanulmányok készítése (főszín,
kiegészítő szín, színkör).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Formamegfigyelés képessége.
2. Térlátás képessége.
3. Színlátás és harmónia.
4. Vizuális kommunikációs képesség.
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Kulcsfogalmak/ Vázlatrajz, makett, színdinamika, színkör, kiegészítő szín, főszín, logó,
fogalmak

Tematikai egység

harmónia, kollázs, grafiti, prezentáció, marketing.

Műszaki rajz készítésének alapjai

Órakeret
100 óra

1. A közvetlen környezet tárgyainak funkció szerinti csoportosítása.
Tapasztalati úton szerzett ismeretek mértani testekről, forma
Előzetes tudás

ábrázolása (megközelítő hasonlósággal).
2. Vázlatszerű ábra készítése.
3. Egyszerű alaprajz értelmezése.
1. A térlátás alakítása és erősítése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

2. Képalkotási képesség fejlesztése, testek látványszerű ábrázolása.
3. Műszaki rajz készítése változatos témákban (testek felülete, alaprajz,
szabásminta).
4. A célnak megfelelő mérőeszközök, mértékegységek és rajzeszközök
megválasztása.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Matematika: mértani

1. A szabadkézi rajz és az ábrázoló geometria alapelemeinek
megismerése.

testek, mérések,
átváltások,

2. A szabványos vonalfajták, vonalvastagságok, szabványírás
megismerése.

felületszámítási
ismeretek.

3. Különös formájú tárgyak látványszerű ábrázolása, eltérő célú
műszaki rajz készítése.

Pályaorientáció: a
szakmákhoz

Ismeretek

szükséges feladatok

1. Térhatások, téri elemek.

végzése.

2. Kísérlet a látvány ábrázolására.
3. Nézetábrázolás képsík rendszerben.

Szakmai alapozó

4. Szabványok.

ismeretek:

5. Mérési alapismeretek (méretmegadás, méretarány).

tájékozódás,

6. Szerkesztések.

anyaggyűjtés a
meglátogatott

Tanulói tevékenység

munkahelyeken.

1. Mérések (mérési gyakorlatok, hosszúságmérés,
eszközkiválasztás, mérési pontosság), becslés.
2. Szabványos vonalfajták, szabványírás gyakorlása.
3. Testek axonometrikus ábrázolása (kocka, téglatest, hasáb, gúla,
henger), alaprajz, egyszerű szabásminta megszerkesztése
(feladatnak megfelelően).
4. Makett, modell készítése változatos anyaghasználattal
(méretarányra figyelemmel).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Formaészlelés-formareprodukció.
2. Térészlelés és térrendezés képessége.
3. Lényegkiemelés képessége.
4. Formamegfigyelés képessége.
5. Térlátás és differenciált térrendezés képessége.
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6. Tárgytervezés és tárgyalkotás képessége.
7. Környezettudatosság, a természeti és épített környezet
védelme.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Mértani forma, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp, tengely, modell, makett,
torzítás, szimmetria, aszimmetria, szabványosítás, SI mértékrendszer,
axonometria, méretmegadás, méretarány.
A tanuló
1. képes a műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelésére,
tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel,
2. képes és motivált a személyes tárgyak és környezet esztétikus
alakítására,
3. tapasztalati ismeretekkel rendelkezik a mértani testekről, képes a

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

formaábrázolásra (megközelítő hasonlósággal), vázlatszerű ábra
készítésével, tárgy, egyszerű makett készítésével az általa választott
technikával,
4. ismeretekkel rendelkezik a szabványokkal, szerkesztésekkel
kapcsolatban,
5. képes mérésre, a mértékegység és mérőeszköz megválasztásával, a
mérési pontosság jelentőségét ismeri,
6. képes egyszerű szakrajzot (alaprajzot, szabásmintát) értelmezni,
elkészíteni.
7. törekszik munkája igényes kivitelezésére.
INFORMATIKA

Az információs kultúra alapjainak gyakorlatorientált megismerése a tanulókat hozzásegíti a
munkájukhoz,

az

életvitelük

alakításához

szükséges

információk

korszerű,

gyors

megszerzéséhez, feldolgozásához és alkalmazásához. Az informatika tantárgy célja
tudatosítani az informatikai eszközök szerepét, fontosságát az élet különböző területein. Az
önálló számítástechnikai produktum (pl. rajz, levél, névjegy stb.) létrehozásának élménye, az
alkotás élményének biztosítása motiválja a tanulókat, a gyakorlat során egyre tudatosabban
használják az informatikai eszközöket. A tantárgy a szakmai ismeretekhez kapcsolódó
internetes és más tömegkommunikációs technikák alkalmazásának tudatos megismertetésével,
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új tartalmak felkutatására nevel. Ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy
a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök
használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely
ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében
fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások
megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások
kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. Az
ismeretek elsajátítása során a tanulók megismerik és gyakorolják az informatikai eszközök
tudatos használatát, rajzos-szöveges dokumentumok létrehozását, átalakítását, formázását.
Megismerik a hatékony, céltudatos információszerzést az internetről, információ küldését és
fogadását csoportos kommunikációs eszközök segítségével, internetes portálok, szöveges és
képi

információforrások

használatát,

tanulmányi

feladatokhoz

kereső

kérdések

megfogalmazását. A tanulók képessé válnak adatgyűjtésekre – játék az adatokkal,
csoportosítások, rendezések, összehasonlítások.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és társas kultúra fejlesztésében az
internethasználattal összefüggő magatartási és etikai szabályok betartásával, a társadalmi
kapcsolattartás elektronikus formáinak megismerésével. A médiatudatosság területén az
informatikai eszközök használati szabályozásának, a függőség elkerülésének tudatos
irányításával, az internetes tartalmak valóságtartalmának szűrésével kap eszközöket a tanuló a
függőség elkerülésére.
A tantárgy fontos szerepet tölt be a digitális kompetenciaterület fejlesztésében az informatikai
eszközök használatának készségszintűvé emelésével, a gyakorlati élet minden területére
kiterjedő felhasználás lehetőségeinek bemutatásával.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Számítógép alkalmazása

Órakeret
100 óra

1. Kommunikációs készség. Problémamegoldó képesség.
2. Érdeklődés az elektronikus információhordozók iránt.
1. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.
2. A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése és
alkalmazása a mindennapi tevékenységekben.
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3. Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló
használatakor.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A balesetmegelőzés szabályainak betartása.

irodalom: pontos

2. Számítástechnikai eszközök kezelése.

szövegírás

3. Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete,

jelentősége,

segédprogramok használata.

helyesírás.

4. A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben.
5. Szövegszerkesztési ismeretek.

Testnevelés és sport:

6. Hardver eszközök fajtái, jellemzői.

egészséges életmód.

Ismeretek
1. Dokumentumkészítés.
2. Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató,
szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD, DVD-lejátszó).
3. Könyvtárhasználat, dokumentumismeret.
4. A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és
egészségügyi fenntartások.
Tanulói tevékenység
1. A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése,
rendszerezése.
2. Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek
alkalmazása.
3. Ikonok használata, egyszerű szöveg és rajzkészítés.
4. Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása.
5. Keresés kijelölt feladatra, dokumentum választása adott
tantárgyi feladathoz, adott tartalmak, képek megkeresése
keresőprogram segítségével, adatok értelmezése, felhasználása
(menetrend, térkép).
6. Nyers szöveg formázása: önéletrajz, rövid hivatalos levél
elkészítése (nyomtatása).
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7. Levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, az
udvariassági formulák ismerete és használata.
8. A számítógéphez csatolható eszközök használata.
9. Ismerkedés a könyvtári nyilvántartás számítógépes
adatbázisaival.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Érzékszervi megismerések.
2. Térbeli és időbeli tájékozódás.
3. Irányított, tartós, tudatos figyelem, emlékezet tartóssága,
mobilizálása.
4. Problémamegoldó képesség.
5. Finommotorika, gyors, pontos, koordinált mozgásos
reagálóképesség.
Kulcsfogalmak/

A számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos fogalmak (szakkifejezések).

fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A számítógép használata során felmerülő etikai és

Órakeret

technikai kérdések

44 óra

A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése.
1. A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni.
2. Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás.
3. A világhálóról szerzett és az általa feltett információt kritikával,
fenntartással, felelősséggel kezelni.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Osztályfőnöki óra:

1. Szakszerű eszközhasználat.

káros hatások

2. Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek.

kivédése.

3. A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.
4. Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamában.

Etika: adatvédelem,
intimitás, tartózkodó

Ismeretek

viselkedés a virtuális

1. A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása.

térben is.
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2. Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése.
3. A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi
feladatok.

Testnevelés és sport:
egészségvédelem,

4. Káros szokások kialakulásának megelőzése.

állóképesség
megőrzése,

Tanulói tevékenység

finommotorika.

1. A gép és a perifériák megfelelő használata.
2. Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és
alkalmazni.

Magyar nyelv és
irodalom: helyesírás,

3. Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele,

szókincs.

indoklása.
4. A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése.
5. Az agresszivitást erősítő játékok kerülése.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség.
2. Figyelem terjedelme, pontossága.
3. Emlékezet mobilizálása.
4. Szabályalkalmazás, szabálykövetés.
5. Összefüggés-felismerés, algoritmikus, problémamegoldó
gondolkodás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos fogalmak (közösségi oldal,
blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj).
A tanuló
1. képes a számítógépet biztonságosan, megfelelően működtetni,
2. képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

használni,
3. képes célnak megfelelő produktumokat készíteni,
4. értékeli a szövegszerkesztő program előnyeit, érzékeli a
szerkesztőprogramok gyakorlati hasznosságát,
5. képes saját és mások személyiségi, intim szféráját megvédeni,
6. képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére.
7. ismeri és képes használni az iskolai és a lakóhelyi könyvtár
85

1662

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

állományait, és egyéb szolgáltatásait,
8. ismeri és tudatosan használja a számítógép káros hatását csökkentő
egyszerű mozgásgyakorlatokat.
PÁLYAORIENTÁCIÓ
A tantárgy fontos szerepet játszik a tanulók reális önismeretének és önbizalmának
kialakításában, a tanulók aktív részvételével a munkavállalói kompetenciák és a
munkavégzéssel kapcsolatos motiváció fejlesztésében. A tantárgy kiemelt célja a sikeres
pályaválasztáshoz és életpálya-építéshez szükséges személyes aktivitások megtervezése, a
motivációban szerepet játszó egyéni képességek és készségek felismerése, tudatosítása, a
tanulásból a munka világába való átmenet előkészítése. A tantárgy célja, hogy a tanulóban
felkeltse az érdeklődésének, fizikai és értelmi képességének megfelelő, lakóhelyén reálisan
elérhető munkakör és munkavégzés iránti érdeklődést, segítse a választott munkaterülethez
szükséges kompetenciák megismerését, igényelje ezek fejlesztését. A pályaorientáció
támogatja a tanulót abban, hogy megismerje a betölthető foglalkozásokat és megpróbálja
azokat összeegyeztetni saját személyiségével, ambícióival, lehetőségeivel. Megismeri és
elsajátítja a munkavállalással és munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézések, adminisztrációs
teendők alapjait, felismeri ezek fontosságát.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az állampolgárságra és demokráciára nevelés
területén a munkahelyi demokrácia és munkavállalói lehetőségek bemutatásával, az önismeret
és társas kultúra területén az egyéni képességekhez mért pályaválasztás és szakmatanulás
lehetőségeinek felismertetésében.
A pályaorientáció feladata a munka világának bemutatása a lehető legszélesebb körben és az
egyéni lehetőségek, a választott képzés megismertetése, megszerettetése. Fontos a munka
fontosságának és a megtermelt értékeknek a felismerése, a munkavégzés megbecsülésére
nevelés. Gazdasági és pénzügyi nevelés területén lényeges a munkavállalás és a munkavégzés
szerepének felismerése a megélhetés megalapozásában, a munkahelyi feladatok ellátása és a
munkahely megtartásának fontosságára nevelés. A tanulók megismerik a munka világának
hazai és európai sajátosságait, jellemzőt, értékeit, a munkaerőpiac lehetőségeit, a különböző
kultúrák munkavállalást, egyéni életutat befolyásoló hatását.
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A tantárgy az anyanyelvi kompetenciaterületet a munka világával kapcsolatos ismeretek
körével, a szakmai nyelv megismertetésével segíti. Támogatja a munkahelyi kommunikáció
megismerését, az önkifejezést a vállalt és ellátott feladatokkal kapcsolatban. A szociális és
állampolgári kompetenciaterület fejődését segíti a társadalmi munkamegosztás szerkezetének
és okainak megismertetésével, a munkakörök egymásra utaltságának bemutatásával és az
egyéni munkavállalói fontosság érzésének kialakításával. Fejleszti az önismeretet a
munkaképesség, pályaalkalmasság és egyéni életpálya lehetőségének feltárásával. A
kapcsolatteremtés és kapcsolattartás formáit bővíti a munkahelyi kommunikáció elvárt
szabályainak és lehetőségeinek gyakorlásával.

Tematikai egység

Órakeret

Munkavállalói ismeretek

32 óra

Munkavállalás iránti igény.

Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelési-

Munkahely-kereséssel, munkavállalással, munkavégzéssel összefüggő
ismeretek rendszerezése.

fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Munkaerőpiacon való érvényesüléséhez szükséges
viselkedési formák, technikák, adminisztratív teendők.
2. Munkával kapcsolatos jogok és kötelességek, a munkaerő-

irodalom:
szövegértelmezés,
szövegelemzés.

piaci szervezetek nyújtotta lehetőségek, támogatási formák,
juttatások, szolgáltatások.

Testnevelés és sport:

3. A munka világának hazai és európai sajátosságai, jellemzői,

egészséges életmód.

értékei, a munkaerőpiac lehetőségei.
4. Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos
pályakorrekcióra való felkészülés.

Informatika:
tájékozódás,

5. Életpálya tudatos tervezése, az álláskeresési technikák
megismertetése, gyakoroltatása, elsajátítása.

adatgyűjtés a
világhálón adott
témával kapcsolatban,

Ismeretek

prezentáció készítése.

1. Munkahelykeresési ismeretek, munkafelvétel,
2. Munkavállalással kapcsolatos ügyintézési ismeretek,
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3. Munkaegészségügyi ismeretek,
4. A munkahelyek szerkezete, felépítése,
5. Munkahelyi viselkedés, munkahelyi kapcsolatok,
6. A munkavégzés szervezése.
Tanulói tevékenység
1. Látogatás munkaügyi központba, ismerkedés az ügyintézéssel.
2. Munkafelvételi adatlapok kitöltése, hivatalos adatok, iratok,
erkölcsi bizonyítvány (TAJ-szám, adószám, bankszámlaszám,
képzettség adatai).
3. Önéletrajz készítése, állásinterjú gyakorlása.
4. Munkaegészségügyi vizsgálaton történő részvétel. Munkaruha,
védőruha, védőeszközök fontosságának megbeszélése.
5. Munkavállalói jogok és kötelességek megbeszélése.
6. Munkahelyi adminisztráció (jelenléti ív, fizetési jegyzék,
munkahelyi igazolás, szabadságkérés, betegállomány igazolása).
7. Munkahelyi kapcsolatok, problémakezelés gyakorlása
(munkavezető, munkatársak, beosztottak szerepe).
8. Iskolai időbeosztás és munkahelyi időbeosztás
különbözőségének megbeszélése (szabadság, munkaidő, szünet,
ebédidő, táppénz, túlóra, helyettesítés).
9. Munkahelyváltással, munkakörváltással kapcsolatos ismeretek
megbeszélése (felmondás, munkanélküliség, munkanélküli
segély, álláskeresési lehetőségek, közmunka).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Alkalmazkodás, szociabilitás,
2. Önállóság.
3. Motiváció.
4. Szabálykövetés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Munkahely, munkaidő, szabadság, betegállomány, táppénz, segély,
munkabér, bérjegyzék, felmondás és más, a munkavállalással kapcsolatos
fogalmak, kifejezések.
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Tematikai egység

Órakeret

Pályaorientáció

40 óra

Szakmaválasztás és szakmaelsajátítás iránti érdeklődés.

Előzetes tudás

A választható szakmák, munkatevékenységek megismerése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Reális önismeret és személyes jellemzők megismerése.

irodalom:

2. Személyes pályaalkalmasság feltárása.

szövegértelmezés,

3. Társas képességek megismerése.

szövegelemzés.

4. Egyéni képesség és érdeklődés összehangolása.
5. Szakmák rendszerének, sajátosságainak megismerése.

Testnevelés és sport:

6. Munkakedv felkeltése a reálisan választható szakmák és a egészséges életmód.
képzési kínálat függvényében.
Természetismeret:
Ismeretek

egészségügyi

1. Az egyes szakterületeken dolgozók tevékenységének, a alkalmasság (látás,
pályák,

munkakörök

sajátosságainak,

a

különböző hallás, állóképesség).

szakmacsoportok tevékenységformáinak megismerése.
2. Különböző életpálya-lehetőségek bemutatása, pályatükrök Informatika:
megismerése, az egyéni alkalmasság és a munkatevékenység tájékozódás,
közötti megfelelés bemutatása.

adatgyűjtés a

3. Szakmai szerep kiválasztása, megfogalmazása, egyéni világhálón adott
életpálya reális megtervezése.
4. Munkahelyi

körülmények,

témával kapcsolatban.
munkafeltételek,

saját

alkalmasság mérlegelésének szempontjai.
5. Munkahelyi egészségvédelem szempontjai.
Tanulói tevékenység
1. Jól ismert szakmák jellemzőinek gyűjtése, szülők
munkájának és a környék munkalehetőségeinek bemutatása.
2. Információk gyűjtése a szakmákról, a munka világáról, hazai
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és európai sajátosságokról.
3. Egyéni pályaalkalmasságról, fizikai erőnlétről,
terhelhetőségről, ügyességről tapasztalatok gyűjtése.
4. Munkaerőpiaci lehetőségek, munkavállalást és egyéni
életutat befolyásoló hatások gyűjtése, megbeszélése.
5. Az egészséges munkahelyi környezet kritériumainak
gyűjtése.
6. Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos
pályakorrekcióra való felkészülés érdekében az életpálya
tudatos tervezésének, az álláskeresési technikák
elsajátításának megismerése, gyakorlása.
7. Elvégzett munka eredményeinek megtekintése, a munka
értékének és szépségének felismerése.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Esztétikai érzék,
2. Önismeret,
3. Motiváció,
4. Precizitás,
5. Önállóság.
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Kulcsfogalmak/ Szakmák és munkakörök megnevezései, a fizikai és mentális alkalmasság
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

kifejezései.
A tanuló képes kiválasztani a szakmák és munkakörök rendszeréből a
képességeinek és érdeklődésének megfelelő tevékenységet, motiválttá
válik a szakma ismereteinek elsajátítása és a felnőttkori munkavégzés
iránt.
SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK

A tantárgy célja az egyéni életpálya-elképzelések, az egészségügyi, fizikai és pszichikai
tényezők alapján – a pályaválasztási döntés segítése. Megismerteti a tevékenységek
munkakörülményeit, a munkahelyek szerkezetét, az álláslehetőségeket, a különböző
foglalkozásokat,

tevékenységformákat.

A

feltételek

függvényében

egy

vagy több

szakterületen gyakorlatorientált, általános gyakorlati ismereteket nyújt. Az oktatás keretében a
tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett a gyakorlatban is
megismerkednek a kiválasztott tevékenység jellemző technológiáival, a felhasznált
anyagokkal.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a munkahelyeken,
műhelyekben elvárt viselkedés megismertetésével, az önismeret és társas kapcsolati kultúra
területén a munkatársi kapcsolatokban szokásos együttműködési képességek kialakításával, a
munkavezetővel és a kollégákkal történő kapcsolattartás gyakorlásával.
A testi és lelki egészségre nevelés területén a munkaképesség és állóképesség fejlesztése és
megtartása érdekében a saját személyre vonatkozó ismeretek nyújtásával segíti a tanulókat.
Megismerteti az egyes foglalkozások egészségügyi, fizikai és pszichikai kockázatait, ezek
elkerülésének lehetőségeit és a sérülések, károsodások megelőzésének fontosságát.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén segíti felismerni a munkavégzéssel
összefüggő veszélyek elkerülését segítő technikákat, megalapozza a műhelyekben szükséges,
szerszámokkal, tevékenységekkel kapcsolatos óvatosságot, odafigyelést a saját és a
munkatársak épségét veszélyeztető tényezők és folyamatok elkerülésére. Az anyanyelvi
kommunikáció fejlődését a tantárgy a szakmai nyelv gyakorlásával, a munkatársakkal és
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munkavezetővel szükséges önkifejezés segítésével és a munkafeladatok és utasítások
megértésének támogatásával segíti. Elősegíti helyzethez illő szóhasználattal az információ
kérését szóban és írásban, segít a vélemény, kritika, vita kulturált nyelvi formában történő
megfogalmazásában.
A szociális és állampolgári kompetencia területén erősíti az együttműködést, a
munkafegyelem kialakulását, a felelősségvállalást, a társadalmi cselekvőképesség növelését, a
szabálykövető

magatartás

elfogadását,

az

erőfeszítést,

a

monotóniatűrést

a

munkafolyamatokban, élethelyzetekben. Fizikai és szociális helyzetekben eredményes
alkalmazkodást biztosító, szilárd szokásrendszert alakít ki.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Általános munkahelyi tűz- és balesetvédelem

Órakeret
folyamatos

Óvatos magatartás kialakulása a nem ismert tárgyakkal és gépekkel
kapcsolatban.

A tematikai

A munkahelyek és műhelyek használata rendjének és szabályainak

egység nevelési-

megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó

fejlesztési céljai

előírások megismerése, fontosságuk felismertetése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Tűz- és balesetvédelmi előírások, műhelyhasználat rendjének irodalom:
megismerése.

szövegértelmezés,

2. Alapvető óvatosság kialakulása.

szövegelemzés.

3. Műhelyben elvárt viselkedés szabályozása.
4. Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, Testnevelés és sport:
értesítendők körének megismerése.

egészséges életmód.

Ismeretek

Informatika:

1. Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek.

tájékozódás,

2. Veszélyes alapanyagok, energiaforrások.

adatgyűjtés a

3. Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök.

világhálón adott

4. Elsősegélynyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye a témával kapcsolatban,
műhelyben, tartalma.

prezentáció készítése.
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5. Egészségvédelem a műhelyben, munkahelyen.
Tanulói tevékenység
1. Beszélgetés

a

tűz

veszélyeiről,

a

munkagépek

és

munkaeszközök balesetet, sérülést okozó lehetőségeiről.
2. Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda
tartalmának összeválogatása, alkalmazásának gyakorlása.
3. Tűzvédelmi gyakorlat.
4. Segélyhívások, segítségkérés helye, szimulálása, mentők,
tűzoltók, rendőrség, segélyvonal.
5. Különböző típusú munkavégzéshez alkalmas és nem
alkalmas munkaruha, védőruha válogatása.
6. Munkatevékenységekhez

védő

és

óvó

felszerelések

helyes

használatának

bemutatása,

helyes

megfogásának,

átadásának

kiválasztása.
7. Védőfelszerelés
kipróbálása.
8. Munkaeszközök
gyakorlása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Megfigyelőképesség.
2. Óvatosság.
3. Kooperációs készség.
Kulcsfogalmak/ Baleset, veszély, elsősegély, mentőláda, műhelyben használt eszközök,
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

anyagok neve.

Közlekedési ismeretek

Órakeret
folyamatos

Tömegközlekedési eszközök önálló, magabiztos igénybevétele.

A tematikai egység A műhelyek és munkahelyek tömegközlekedéssel történő megközelítése
nevelési-fejlesztési lehetőségeinek megismerése.
céljai
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. A munkahely és lakóhely közötti önálló közlekedés
biztonságosan és célszerűen.

irodalom:
szövegértelmezés,

2. Tömegközlekedési eszközök biztonságos és célszerű

szövegelemzés.

igénybevétele.
3. Menetrend alapján menetidő, átszállások ismerete.

Testnevelés és sport:

4. Közlekedéshez szükséges menetidő és útvonal tartása.

egészséges életmód.

Ismeretek

Informatika:

1. Menetrend.

tájékozódás,

2. Átszállási lehetőségek.

adatgyűjtés a

3. Tömegközlekedési eszközök útvonala.

világhálón adott

4. Lakóhely közlekedése.

témával kapcsolatban,

5. Lakcím és munkahely, műhely címének pontos ismerete.

prezentáció készítése.

6. Bérletek, jegyek időbeli és térbeli hatályosságának ismerete.
Tanulói tevékenység
1. Útvonalak tervezése, baleset esetén kerülőutak tervezése.
2. Közlekedési igazolványok, bérletek és jegyek szükség
szerinti beszerzése.
3. Menetidő kipróbálása, pontos érkezés a munkahelyre.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Figyelem.
2. Önállóság.
3. Együttműködési készség.
4. Pontosság.
5. Óvatosság.
Kulcsfogalmak/ Közlekedési eszközök neve, menetrend, menetidő, átszállás, jegyek,
fogalmak

bérletek elnevezése, útvonal.
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Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelési-

Órakeret

Műhelygyakorlatok

288 óra

Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, motiváltság a munkavégzésre.
Munkahelyen, műhelyben végezhető segítő feladatok, részmunkák
végzése.

fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Munkahelyi műhelyben helyes viselkedési szabályok
kialakítása.

irodalom:
szövegértelmezés,

2. Egy szakmacsoport közös szakmai gyakorlati ismereteinek,

szövegelemzés.

készségeinek, képességeinek fejlesztése.
3. A szükséges általános elméleti elemekkel való
összekapcsolás.

Testnevelés és sport:
egészséges életmód.

4. A műhelyben szokásos és elvárt higiénés szokások
elsajátítása.

Informatika:

5. A képzés céljától függően felkészítés az Országos Képzési

tájékozódás,

Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés, rész-

adatgyűjtés a

szakképesítés vagy munkába állást, életkezdést segítő

világhálón adott

ismeretek elsajátítására.

témával kapcsolatban,
prezentáció készítése.

Ismeretek
1. A műhely helységeinek, eszközeinek, rendjének,
tisztántartásának megismerése, megnevezése.
2. A munkahely és műhely elvárt higiénés rendjének
megismerése.
3. Jellemző technológiák, a felhasznált anyagok megismerése,
megnevezése.
4. Munkafolyamat menetének megismerése.
5. A társadalmi, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges
viselkedésformák elsajátítása.
Tanulói tevékenység
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1. A műhely elvárt és szükséges higiénés rendjének betartása.
2. Az egyszerűbb kéziszerszámok, eszközök helyes fogási,
használati módjának gyakorlása.
3. Szükséges

munkaruha,

védőruha,

munkacipő

helyes

viselésének gyakorlása, gondoskodás a tisztántartásról.
4. A munkaműveletek kipróbálása, a helyes munkavégzési
szokások kialakulásának megalapozása.
5. Szerszámok tisztántartásának, szerszámok, anyagok tárolási
szokásainak betartása.
6. Munkavégzés közben a szükséges pihenőidő betartása.
7. Helyes testtartás és fogások gyakorlása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Praktikus készség.
2. Kooperációs készség.
3. Pontosság, precizitás.
4. Irányított figyelem, óvatosság.
5. Önállóság, önismeret.
Kulcsfogalmak/ Műhelyben használt helyiségek, eszközök, anyagok nevei.
fogalmak
A tanuló
A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

1. az intézmény szakmai képzésének megfelelő területen jártas lesz a
gyakorlati műhelyekben és munkahelyeken, elsajátítja a képzés során
használatos alapvető segítő munkák és részfeladatok elemeit,
2. tájékozott lesz a munkavégzés során elvárt teljesítménnyel és saját
képességeivel kapcsolatban.
TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Az enyhe értelmi fogyatékos fiatalok középfokú nevelésében-oktatásában jellemző a tudatos
és rendszeres öntevékenység, önképzési igény valamennyi műveltségi terület, így a
testnevelés és sport esetében is. Hangsúlyossá válik a munkavállaláshoz szükséges fizikai
kondíció és az egésztudatosság beépülése a személyiségvonások rendszerébe, a motoros
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aktivitásban vezető szerephez jut a rekreativitás, a szabadidős fizikai tevékenység. Középfokú
oktatásban részesülő enyhe értelmi fogyatékos fiatalok tehetséggondozásának egyik fő terepe
a versenysport.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció – a beszédértés és
a beszédprodukció fejlesztése terén, a testnevelés órákon, vagy szabadős sporttevékenységek
keretében számos alkalom kínálkozik az auditíven érzékelt beszéd megértésére és a
megértettek alkalmazására.
A matematikai kompetencia fejlesztése indirektmódon, transzferhatások révén, funkcionális
képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet fejlesztésével valósul meg.
A természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi műveltségeként,
egészségvédelmi, betegség- és balesetmegelőzési ismeretekként van jelen a testnevelés
órákon.
A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi, az önismereti, a másokért való
felelősségvállalás valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte valamennyi nevelési
célnak megfeleltethető a tantárgy.
A tantárgy sajátos fejlesztési célja az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség
növelése, a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. További cél a
helyzetfelismerő képesség fejlesztése, a komplex személyiségfejlesztés, a szociális és
emocionális aspektus hangsúlyával. Fontos a motiváció felkeltése a szabadidő- és
diáksportokra, a testnevelés és sportági ismeretek bővítésére, a preventív és egészségtudatos
szokások kialakítására a tanulókban. A testnevelés kiemelten támogatja a biomechanikailag
helyes testtartás kialakulását, szükség szerint a tartás javítását, korrekcióját. A tantárgy
terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, koordinációs
képességei

és

mozgásos

cselekvésbiztonsága

folyamatosan

fejlődjék,

erősítve

a

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való
helytállásra.
Tematikai egység

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
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72 óra
1. Bemelegítési technikák alkalmazása.
Előzetes tudás

2. Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása.
3. Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn.

A tematikai

1. Kondícionális és koordinációs képességfejlesztés.

egység nevelési-

2. Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel.

fejlesztési céljai

3. Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése.

irodalom: az

2. Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs

anyanyelv kifejező,

képességfejlesztés.

informáló, felhívó

3. Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem
gyógyhatásainak tudatosítása.

funkcióinak
alkalmazása közlés,
megbeszélés,

Ismeretek

rábeszélés formáiban.

1. A fittség és az edzettség kritériumai.
2. A terhelés élettani és pszichés értelmezése.

Természetismeret:

3. A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre

emberi test,

emelése.

egészséges életmód.

4. Gimnasztika.
5. Egyensúlygyakorlatok.
6. Küzdőgyakorlatok.
7. Zenére végzett gyakorlatok.
8. Légző gyakorlatok.
Tanulói tevékenység
1. Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel.
2. Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és
tornaszerekkel (labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad).
3. Szereken történő célirányos mozgások: függeszkedések,
mászások.
4. Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi).
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5. Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése.
6. Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása.
7. Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc
és az ízületek védelmével.
8. Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal:
a. motoros (Cooper),
b. kardio-respiratorikus,
c. állóképesség,
d. erő,
e. izomerő,
f. állóképesség,
g. testösszetétel.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Döntési képesség.
2. Térkihasználási képesség.
3. Transzferhatások.
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Kulcsfogalmak/ Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban.
fogalmak

Tematikai egység

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás

Órakeret
72 óra

1. Alakzatváltozásokban való együttműködés.
Előzetes tudás

2. Egyensúlygyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.
3. Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése.
4. A tanult mozgáselemek önálló végrehajtására.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1. Természetes mozgásformák továbbfejlesztése.
2. Sportágak technikai elemeinek megismerése.
3. Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás,
kreativitást fejlesztő motoros tanulás.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság
fejlesztése.

irodalom: az
anyanyelv kifejező,

2. Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek
fejlesztése.

informáló, felhívó
funkcióinak
alkalmazása közlés,

Ismeretek

megbeszélés,

1. Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai.

rábeszélés formáiban.

2. Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok,
társastánc és modern mozgáselemek tárából.

Természetismeret:

3. Rendgyakorlatok.

Emberi test.

4. Torna.

Helyes higiénés

5. Támaszgyakorlatok.

szokások.

6. Mászás, vándormászás.

Balesetvédelem.

7. Függeszkedés, lendülés.
8. Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc.

Etika: versenyszellem,

9. Atlétikai elemek:

nyertes elismerése,

a. Járások, futások, dobások, ugrások, lökések,
hajítások.
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b. Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú
állórajttal.
10. Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport jellegű
táncok megismerése.
11. Úszás.
12. A vízből mentés elemi szabályai.
Tanulói tevékenység
1. Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus
jelleggel).
2. Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű)
cselekvési biztonsággal.
3. Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok
felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás,
szakadozások.
4. Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba
járás közben.
5. Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás.
6. Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés
alakzatfelvétellel.
7. Támaszgyakorlatok, függés és egyensúlygyakorlatok talajon,
padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon.
8. Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon.
9. Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken.
10. Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása.
11. Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások.
12. Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal,
verseny, időmérés.
13. Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi
sportjátékok technikai és taktikai készletéből.
14. Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az
önreflexió és önkifejezés érdekében.
15. Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban.
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16. Úszás: gyors, mell, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás
elemei, indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége.
2. Imitációs és elemző képesség.
3. Alkalmazkodási képesség.
4. A mozgás örömének átélése.
Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak,
Kulcsfogalmak/ támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás,
rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a

fogalmak

vízből mentés fogalomtára.

Tematikai egység

Órakeret

Játék

104 óra

1. A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak
Előzetes tudás

megfelelő cselekvés.
2. A labda céltudatos irányítása.
3. A sportjátékok szabályainak betartása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

1. Együttműködés, kooperáció elősegítése.
2. Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása.
3. Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és
megkedveltetése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a

irodalom: az

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a

anyanyelv kifejező,

sportszerűségben és a sikerorientáltságban.

informáló, felhívó

2. Testnevelési és sport játékok stratégiai és taktikai elemeinek

funkcióinak

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és

alkalmazása közlés,

kritikai értelmezés.

megbeszélés,

3. Csapatépítés.

rábeszélés formáiban.
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4. Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése.
5. Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés.
6. Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása.
7. Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat
kialakítása.
8. Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas
játéktevékenységben.
9. Személyes és társas folyamatok megélése.
10. A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata.
Ismeretek
1. Dobó- és elfogójátékok.
2. Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel.
3. Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben.
4. Átadások helyben és mozgás közben.
5. Célba rúgó és célba dobó játékok.
6. Kosárlabda.
7. Labdarúgás.
8. Röplabda.
9. Kézlabda.
10. Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel.
11. Szabadidős teremjátékok.
Tanulói tevékenység
1. Dobó és elfogó játékok játszása.
2. Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).
3. Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben,
átadások helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó
játékok.
4. Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések,
gurulások, szabadulások).
5. Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts,
asztalitenisz, asztali hoki.
103

1680

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

6. Preventív játékok és tevékenységek vízben.
7. Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és
reprodukciója.
8. Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Szabálytudat.
2. Kooperativitás.
3. Asszertivitás.
4. Kudarc és győzelem sportszerű megélése.
Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás,
Kulcsfogalmak/ sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár,
középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás,

fogalmak

szabadulás.

Tematikai egység

Órakeret

Versenyzés

72 óra

1. Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal.
Előzetes tudás

2. Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása.
3. A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

1. A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló
versenyzésre: sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági
versenyek esetében.
2. Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a
diáksport, élsport és szabadidősport terén.

irodalom:
viszonyszavak; a

2. Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.

versenyekhez,

3. Az olimpia és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus

sporthoz kapcsolódó

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók

szakkifejezések

megismertetése a múltból és a jelenből.

tartalma,

4. Példakép (választás, a választás megindokolása).
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Ismeretek, indoklások

Természetismeret:

1. Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott

egészséges életmód.

versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak,
technikájának és taktikájának elemei.

Informatika: képek,

2. Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola.
Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny.

eredmények keresése
honlapokon.

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás,
kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak

Etika: önismeret –

megismerése.

testi és lelki egészség.

3. Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok.
4. Küzdősportok elemei.
5. Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia.
Tanulói tevékenység
1. Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített
szabályokkal – gyakorlása. Váltóversenyek.
2. Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta).
3. Ugróiskola – magasugrás, távolugrás.
4. Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel).
5. Sorversenyek. Váltóversenyek. Dobóversenyek. Kötélugró
verseny. Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó
játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok
szabályszerű, csapatok közötti játéka.
6. Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés,
karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló).
7. Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal.
8. Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei.
9. Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.
10. Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az
írott és íratlan sportszerűségi szabályok betartásával.
11. Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és
csapatok közül (képek, eredmények, versenyek látogatása,
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kulturált szurkolás).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Szabálykövetés, szabálytartás.
2. Egészséges versenyszellem.
3. Kooperáció.
4. Koordináció.
5. Döntési és reagáló képesség.
Kulcsfogalmak/ A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”,
esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia.

fogalmak

Tematikai egység

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés

Órakeret
40 óra

1. A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete.
Előzetes tudás

2. Egyszerű relaxáció gyakorlatok irányítás melletti elvégzése.
3. Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete.
1. Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra,

A tematikai egység

egészségtudatosságra nevelés.

nevelési-fejlesztési 2. Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása.
céljai

3. Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés.
4. A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés
alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása.
2. Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása,
illetve fenntartása.

irodalom: gyermek- és
ifjúsági irodalmi
alkotások az egészségbetegség témaköréből.

3. A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség
megőrzésének egyik eszköze.
4. Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus,
higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a
testi-lelki egészségre.
5. Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere:
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szokások, egészségfejlesztés, egészségtudatosság.
6. Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a
szabadidős tevékenységek megvalósításában.
7. Biztonság és környezettudatosság.
8. Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása.
9. Önkontroll, önuralom.
10. Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának
képessége – a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata
(napsugárzás, kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat).
11. A könnyített testnevelés individuális lehetőségének
megteremtése.
12. A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges
gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatásával.
Ismeretek
1. Otthon is végezhető testgyakorlatok.
2. Táncok különféle műfajai.
3. Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata.
4. Relaxációs gyakorlatok.
5. Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés,
mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése,
prevenció, védőoltások szerepe.
6. Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:
kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem
elsajátítása).
7. Kerékpározás, görkorcsolyázás.
8. Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt
helyen.
9. Könnyített testnevelés.
Tanulói tevékenység
1. Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg,
párban, csapatban.
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2. Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna).
3. Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok,
figyelemösszpontosító és lazító testtartások.
4. Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra,
kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros
sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat,
ellenőrzés).
5. Kerékpározás, görkorcsolyázás.
6. Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt
helyen.
7. Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához,
elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való
konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt
gyakorlatok, feladatok végrehajtása).
8. Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok
megoldása sporteszközök alkalmazásával.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Egészségtudatosság.
2. Mozgásigény.
3. A körülményekhez való alkalmazkodás.
4. A természet szeretete, fenntartható fejlődés.
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Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés,
Kulcsfogalmak/ korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság,
fogalmak

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép,
terep, önkarbantartás, tréning, örömtréning.
A tanuló képes
1. a menet- és ütemtartásra, hosszabb távú egyenletes, lassú futásra,
2. a hatékony mozgásszabályozásra, két-három mozgáselem
összekapcsolására a gyakorlatok során,
3. a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad térben, más
körülmények között is alkalmazni,
4. a szergyakorlatok teljesítésére, önálló végrehajtására képessége szerint,
5. az ugróerő és súlypontemelkedés tudatos szabályozására,
6. a tánc és a közös mozgás élményének átélésére,
7. önállóan bemelegíteni,

A fejlesztés várt 8. a sportot életritmusába beépíteni,
eredményei az

9. legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni,

évfolyam végén 10. versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak
megfelelően cselekedni,
11. a labdát céltudatosan irányítani,
12. a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket
felismerni,
13. a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban,
versenyekben,
14. higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni,
15. a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni, nyugalmi
és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos
magatartásformákat.
OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA
Az osztályfőnöki óra sajátos szerepet tölt be a tantárgyak rendszerében. Tartalmai,
tevékenységei közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban
közvetített fejlesztési, nevelési célokat, az iskolai nevelési folyamatot, lehetőséget biztosítva a
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tanítási

órákon

elsajátítottak

elmélyítésére,

aktualizálására,

a

tudásanyagnak

értékmozzanatokkal történő felruházására. Az osztályfőnöki óra az osztályfőnöki tevékenység
tanórai kereteként, tematizáltan segíti a tanulók megismerését, az egyéni sajátosságokhoz
illeszkedő személyiségfejlesztést. Célja fejleszteni – a konkrét tapasztalatok és élmények
feldolgozásával, értelmezésével – a szociabilitást, a testi-lelki harmóniát, a tanulók társas,
egyéni és iskolai kapcsolatait, a szabálytudat erősítését. Fontos, hogy hozzájáruljon – az
egyéni szükségletek mentén – az énkép, az önértékelés alakításához, a közösen kialakított
magatartási és viselkedési szokások elsajátításához, az önbizalom, az öntudatos és a
környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia
tisztelete, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázatvállalás attitűdjeinek
kialakulásához. Feladata erősíteni – a terápiás eljárások alkalmazásával – az önismeretet, az
önelfogadást és az önfejlesztést, biztosítani a szociális érzékenység légkörét, a konfliktusok
kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül. A
tantárgy tudatosítja az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, bemutatja a közvetlen
környezet humán értékeit. Az osztályfőnöki óra feladata, hogy kapaszkodókat adjon a
serdülőkor testi-lelki változásaihoz – a tanuló számára lehetőséget adjon a saját élmények,
vélemények

megvitatására.

Riportok,

filmek,

cikkek,

tanulmányok

értelmezésével,

megvitatásával – saját élmény eseti bekapcsolásával – adjon pontos képet és iránymutatást az
élvezeti szerek veszélyeiről, a deviáns magatartás következményeiről. A tanulók saját
tapasztalatokat

szereznek

–

események,

történések

közös

elemzésével,

egyéni

gyűjtőmunkával – a felelős állampolgári viselkedésről, a környezettudatos, fenntartható
fejlődésről. Felkészíti a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására, a
tanuló tapasztalatokat gyűjt a munka világáról, a szakmákról. A tantárgy feladata továbbá a
vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási lehetőségek a képességnek
megfelelően –, a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése
érdekében.
A tantárgy az erkölcsi nevelés terén, irodalmi művek, irodalmi szereplők megismerésén
keresztül támogatást nyújt pozitív és negatív példák felismerésére, pozitív mintakövetésre;
nemzeti

azonosságtudat,

hazafias

nevelés

területén

hazánk

múltjának,

jelenének

megismerésére az írók, költők szemével.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés terén szerepet játszik az olvasott szövegekben a
közéletiség felismerésében, a múlt irodalmában a demokratikus jogokért való küzdelem
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megjelenésének nyomon követésében.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése területen fontos szerepet tölt be a tantárgy, a
szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésével segíti a társas érintkezést. Az önismeretet
fejleszti a tanórai teljesítmények értékelésével, folyamatos visszajelzéssel, segíti a saját
személyiség megismerését az improvizatív és irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával.
A testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek
megismerésével ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben, ezek felismerésével, saját
személyre vonatkozó lehetőségek megfogalmazásával vesz részt.
A családi életre nevelést az irodalmi művekben megismert pozitív és negatív családpéldák,
családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás
gyakorlása erősíti.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet támogatja a személyiségfejlesztő nevelés
során megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi
művek kapcsán, illetve ezek gyakoroltatása szituációs játékokban, szerepjátékokban.
A fenntarthatóság, környezettudatosság terület egyre tudatosabbá válik a helyes szokásrend
következetes alakítása során különböző életterekben (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.).
A pályaorientáció területét támogatja a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi
művek elemzésével, megbeszélésével, saját lehetőségek és motivációk összevetésével.
Gazdasági és pénzügyi nevelés területen komplex ismereteket nyújt az egyén, a család, a
társadalom gazdasági lehetőségeinek bemutatásával a tanulóknak a tulajdonviszonyok, az
érdekérvényesítés, a munkamegosztás, családi élet, hivatalos ügyintézés, gazdálkodás stb.
témakörökben.
A

médiatudatosságra

kapcsolatteremtési

nevelést

lehetőségek,

segíti

az

ismeretszerzési,

infokommunikációs

gyakorlásával.
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A tanulás tanítása területet támogatja az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok
feltárásával, egyénre szabott értékeléssel, az önálló ismeretszerzési képességek fejlesztésével.
A kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikáció hangsúlyos, a tantárgy tanítási
tartalmait felhasználva, az egyéni különbségeket figyelembe véve kell szerepet kapnia az
önkifejezésnek, a beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének.
A szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, a társadalmi beilleszkedést a kellő
önismeret alakításával tudja a tantárgy segíteni.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Beilleszkedés – Alkalmazkodás

24 óra

Helyes értékválasztás.

A tematikai egység Reális pályatervezés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A szabályok elfogadása.

irodalom:

2. Helyes napirend kialakítása.

szövegértelmezés,

3. Az önálló tanulás egyre nagyobb aránya.

szövegelemzés.

4. Felkészülés a szakmatanulásra.
5. Érzelmi azonosulás, megértés az elődök tettei iránt.

Testnevelés és sport:

6. Szolidaritás a rászorulókkal szemben.

egészséges életmód.

7. Aktív részvétel a lakóközösség és iskolaközösség életében.
Szakmai alapozó
Ismeretek

ismeretek:

1. Tanulói jogok és kötelezettségek. Házirend.

pályaválasztással

2. Tűz- és balesetvédelem.

kapcsolatos ismeretek.

3. Napirend. Tanórán kívüli elfoglaltságok.
4. Tanulás és tudás.

Pályaorientáció:

5. Új tantárgyak megismerése.

pályaválasztással

6. Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése

kapcsolatos ismeretek.
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(kézügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság).
7. Helyismeret.

Informatika:

8. Közvetlen lakókörnyezetben, iskola szervezésében végezhető

tájékozódás a

önkéntes munka végzése.

világhálón.

Tanulói tevékenység
1. A házirenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdések
megfogalmazása).
2. A szabályok megvitatása.
3. Időbeosztás, órarend. Hatékonyság ellenőrzése.
4. Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok
mérlegelésével.
5. Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban
(pályaorientáció, alkalmasság).
6. Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok
együttműködésének tapasztalatairól.
7. Kapcsolatépítés, aktív együttműködés.
8. A lehetőségek és képességek felmérése, saját képességek
tudatosítása a pályaválasztás érdekében (tesztek, pályaválasztási
tanácsadó).
9. Kutatómunka a közvetlen környezet múltjáról (könyvtári
kutatómunka, helytörténeti múzeum, kiállítás megtekintése).
10. Tanulmányi kirándulás, intézménylátogatás, kapcsolatfelvétel a
rászorulók megsegítése érdekében (gyermekintézmény,
idősgondozás, állatgondozás, parkgondozás, ünnepi műsor
előadása).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Szerialitás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan
hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt,
közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység,
113

1690

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

hatékony tanulás, önellenőrzés, rátermettség, viszonzás nélkül, szívesen.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai

Órakeret

Önismeret – Testi és lelki egészség

28 óra

1. A tanuló saját jó és rossz tulajdonságainak ismerete.
2. Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban.
1. Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.

egység nevelési-

2. Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása.

fejlesztési céljai

3. Törekvés a káros szokások kijavítására.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Reális önismeret.

irodalom:

2. Sérelmeiről beszél a tanuló.

szövegértelmezés,

3. A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett.

szövegelemzés.

4. Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet életében.
5. A káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése.

Testnevelés és sport:

6. Segítségkérés módjának és helyének megismerése.

egészséges életmód.

7. Segélykérő telefonszámok ismerete.
Természetismeret:
Ismeretek

egészséges életmód.

1. Önjellemzés, reális önértékelés.
2. Lelki bántalmak, sérelmek következményei.
3. Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem?
4. Az emberi természet megnyilvánulása, a helyes életvezetés
kialakítása.
5. Negatív tulajdonságok számbavétele.
6. Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásuk
megelőzése.
7. Dohányzás (aktív – passzív).
8. Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).
Tanulói tevékenység
1. Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése (külső- és
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belső tulajdonságok), fénykép nézegetése: régi – új, mi
változott?
2. Önjellemzés készítése és megismertetése a társakkal (önkritika).
3. Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra.
4. Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn bemutatása
helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése.
5. Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés,
helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása.
6. Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott
jellemzés elfogadása vagy elutasítása.
7. Saját élmények a felmerülő témával kapcsolatban (szóbeli
beszámolók).
8. Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról,
hogyan lehet kikerülni a fenti helyzeteket (alkohol, cigaretta és
drog visszautasítása), a napirend és az egészséges életmód
segítségével.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs
használata önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok
alkalmazása.
3. Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás.
4. Szerialitás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély,
függőségkerülés, elhárítás, önjellemzés, önkritika, tervkészítés,
feszültségoldás, megelőzés, realitás.

Aktuális témák

Órakeret
20 óra

A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása.

A tematikai egység 1. Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása.
nevelési-fejlesztési 2. Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia),
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ünneplésének a tisztelet megadása.

céljai

Aktív részvétel az intézmény és lakóhely életében.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.

irodalom:

2. Aktivitás, együttműködés.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

Ismeretek
1. Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete.

Testnevelés és sport:

2. A közösség építése érdekében saját teendőinek feltérképezése.

egészséges életmód.

Tanulói tevékenység

Informatika:

1. Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak,

tájékozódás,

történetének megismerése.

adatgyűjtés a

2. A választott szakma története, hagyományai, alkotásai, eszközei
körében tájékozódás.

világhálón adott
témával kapcsolatban,

3. Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás.

prezentáció készítése,

4. A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése.

plakát, meghívó az

5. Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az ünnepekre.
ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó,
plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi
műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban,
írásban az eseményről).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata
önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása.
3. Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás.
4. Szerialitás.
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Kulcsfogalmak/ Az ünnepekkel, eseményekkel kapcsolatos fogalmak köre.
fogalmak
A tanuló képes
1. iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni,
2. a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni,
3. meggyőzni,

kulturáltan

véleményt

megfogalmazni,

empatikusan

együttműködni beszédpartnerével,
4. iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni,
A fejlesztés várt 5. a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni,
eredményei az

6. meggyőzni,

kulturáltan

véleményt

megfogalmazni,

empatikusan

együttműködni beszédpartnerével,

évfolyam végén

7. a környezet és az értékek megismerése alapján az azonosulásra,
elfogadás és szolidaritásra az aktuális helyzetekben, .
8. felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a
közösség életében,
9. megismerni az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket
gyűjteni, dokumentálni.
11.4.2. AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 11-12.
ÉVFOLYAMOS KÖZISMERETI KERETTANTERVE
TANTERVI BEVEZETŐ

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készült közismereti kerettanterv céljaiban,
feladataiban és az ezekre épülő további tartalmakban figyelembe veszi a jövőben várható
társadalmi, gazdasági változásokat, valamint az ezzel összefüggésben megjelenő, a
köznevelés egészére vonatkozó célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az enyhe
értelmi fogyatékos tanulók esetében is prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, készségés képességfejlesztési tartalmakat, amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt
nélkülözhetetlenek.
Célok és feladatok
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A készségfejlesztő iskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a
munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerőpiaci és társadalmi
integrációra. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a készségfejlesztő
iskolai képzésben kiemelt célja támogatni a gyakorlati ismeretek elsajátítását, gyakorlásikipróbálási lehetőséget adni a társadalmi beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a
társadalmi

cselekvőképesség,

a

személyiségstruktúra

megszilárdításáraTámogatja

a

személyiség komplex, harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő
önértékelés megerősödését, segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet,
a gondolkodás további fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok,
viselkedési normák, szociális interakciók gyakorlásának.
Fejlesztési területek – nevelési célok
Erkölcsi nevelés terén a tanulók erkölcsi érzékének továbbfejlesztése, a cselekedeteikért és
azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése zajlik. A szabálykövető magatartás
érvényesítése a mindennapi gyakorlatban, az érzelem, az értelem és a cselekvés
összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos
összhangjának felismertetésével valósul meg. Segíti az érzelem, az értelem és a cselekvés
összefüggésének

tudatosítását

a

nemzedékek

közötti

és

a

kortársi

kapcsolatok

megerősítésével, az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi
életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával. A folyamat végén az enyhe értelmi
fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei következményeinek belátására, a mások iránti
felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos
igazságérzete, társaival és az őt körülvevő személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége.
Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és
tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai és munkatevékenységei során
megerősödik kötelességtudata.
A nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és
hagyományokra, hazájára való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti
érdeklődés és tisztelet megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét
szűkebb környezetének megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A
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társadalom, a társadalmi jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és
önálló életkezdési ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a
társadalomban elfoglalt, elfoglalható helyéről.
Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak
megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi
az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. Iskolai keretekben gyakorolja a demokratikus
jogokat és megismeri a demokrácia szabályait. Az iskola az egyéni adottságokhoz és
lehetőségekhez mérten biztosítja a tanuló részvételét a helyi civil társadalom életében azért,
hogy fogékony legyen a társadalom jelenségei, problémái iránt.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhe értelmi fogyatékos tanulóban
kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énkép, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését.
A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése,
önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és
bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A serdülőkorban, mint a személyiség kialakulásának
döntő szakaszában, az életkorból adódó problémák kezelése érdekében kiemelt szerepet
kapnak a feszültség, a szorongás, a stressz, a fáradtság oldásának technikái, annak felismerése
és leírása, hogy a tanuló önmaga hogyan változik, alakul. Az elképzelések, vágyak, tervek a
felnőtt szerepekről – a felnőttkori önmaga megvalósításáról – akkor lesznek reálisak, ha a
tanuló képes a kudarcok tűrésére, tanulságaik feldolgozására, hasznosítására.
A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges
életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a
sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez elengedhetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad a
tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség
elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus
feladata felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás, a táplálék
összetevőinek, minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális
gondoskodás gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a
megjelenés, a küllem, az ápoltság összefüggéseire.
A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában megismeri a
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harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. A hétköznapi élethelyzetek
megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős párkapcsolat
kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját.
A támogatást nyújtó társadalmi, egészségügyi rendszerek megismerése, a konfliktusok
kezelési lehetőségeinek, az érzelmi bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a
felismerése a felnőttkorba lépő fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet
válságaiban.
A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a
társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság
elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás
kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az
önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének
fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. A szociális
érzékenység, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és a
megoldás képességének kialakulása, az alkalmazás általánossá válása a mindennapi életben, a
munka világában is támogatja a beilleszkedést.
A fenntarthatóságot, környezettudatosságot segítik azok a helyzetek, amelyekben a tanuló
felismerheti, hogy az emberiség összefogása szükséges a környezet épségének megóvása, a
természet védelme érdekében.
A pedagógiai helyzetekben cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja
a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak
számbavétele, a védekezés lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez
igazított szokásrendnek a megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy
fejlődjön az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér
kialakításának és megóvásának igénye.
A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerő-piaci
lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és
érdeklődésének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai
elérése érdekében szükséges képességek fejlesztésében.
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A gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló felkészül a változó gazdasági környezet
lehetőségeihez történő alkalmazkodásra, megismeri a családi munkamegosztást, gazdálkodást,
felismeri, hogy milyen az ésszerű, beosztó felhasználás, takarékosság. A folyamatban kiemelt
szerepet kap a figyelem ráirányítása a tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű
gazdálkodásban, a pénz világában és a fogyasztás területén.
A tanuló a pedagógiai folyamatban és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, a
segítségkérés lehetőségeit a lakhatás, a munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés
terén, tapasztalatokat szerezhet a döntései közvetlen és közvetett következményeinek és
kockázatainak mérlegelésében.
A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának előtérbe
kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A médiatudatos
magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt jelenti,
hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasztásában,
használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos
információk megszerzésében, fejlődik képessége az óvatosság területén és az információk
hitelességének ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az
eszközök használatában.
A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, képességeknek
megfelelő motivációra és a folyamatos fenntartásra az ismeretszerzésben. Segít elfogadni és
megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az igényt és képességet a
tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére a munkaerőpiaci és a
társadalmi integráció elérése érdekében.
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások
kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló
életvezetés és a felnőttkori munkaerőpiaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A
valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes
azt megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő
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attitűddel rendelkezik. A kulcskompetencia különböző szintű kompetenciák rendszere –
fejlesztésük egymásra épülő, tervezhető. Az alapkészségek kialakításához szükséges
kompetenciák a jövőben való boldogulás várható igényei szerint kiegészülnek más olyan
kompetenciákkal, amelyek a társadalomban való sikeres részvételhez, az egész életen át tartó
tanuláshoz szükségesek. Ezek a kulcskompetenciák, amelyek nemcsak egyes tantárgyakhoz
köthetőek. Kialakításuk, fejlesztésük a köznevelés feladataként az enyhe értelmi fogyatékos
tanulókat nevelő-oktató intézményekben is elvárásként jelenik meg. Egy-egy terület
fejlesztési feladatai valamennyi kompetenciát mozgósíthatják, illetve számos terület
tartalmainak feldolgozása valamennyi kompetencia fejlesztésére hatással lehet. Az egyes
területek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztését célozzák meg a fejlesztési
feladatok megvalósítása folyamán. A 11–12. évfolyamon jellemzően fejlesztendő
kulcskompetenciák meghatározhatóak, azonban egyénenként eltérő összetevők fejlesztésére
helyeződik a hangsúly – az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében ez különösen jellemző.
Ezért a szakértői bizottságok és a gyógypedagógusok képességekre, részképességekre
vonatkozó

vizsgálati

eredményeire

is

támaszkodva

differenciált,

egyénre

szabott

programokon keresztül érhető el a tanulási képesség egyénileg különböző szintre fejlesztése.
A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítja a társas és a
társadalmi érintkezéshez, kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs formákat, megerősödik beszédértése és beszédprodukciója. Fejlődik szöveg- és
véleményalkotási képessége. Kommunikációja körülményeknek megfelelő alakítására,
továbbá az egyéni racionális és sikeres vita stratégiáinak kialakítására és használatára
törekszik. A hétköznapi helyzetekben a magyar helyesírás szabályait követve old meg írásos
feladatokat.
Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tanuló a tanult nyelv alapvető,
mindennapi élethelyzetek egyszerű fogalmait, kommunikációs fordulatait felismeri,
alkalmazza. Törekszik a tanult idegen nyelvi kultúra minél árnyaltabb megismerésére.
Matematikai kompetenciaterületen a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív
funkciók fejlesztésére fókuszál a terület. Bővül a biztonságot nyújtó ismeretek köre. A
pedagógus gyakorlati tevékenységekkel folyamatosan segíti a tér- és időbeli viszonyok
megerősítését, a mértékegységek egyre biztosabb használatát, a pénzkezelést és a szakmai
ismeretek matematikai kompetenciát igénylő területeinek elsajátítását. A matematikai
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kompetencia birtokában az enyhe értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel,
hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezze, képessé válik arra, hogy a
tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a
társadalmi lét különböző területein. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai
kapcsolatokat és törekszik ezek pontos megfogalmazására.
A természettudományos és technikai kompetencia területen az enyhe értelmi fogyatékos
tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása folyik, a
mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói
tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a cél. A tanuló
ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni
a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Érzékeny a hazai és globális természeti
környezeti problémák iránt. Képes és kész saját életében környezettudatos döntések
meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság környezetkárosító hatásának
kialakulásában, megérti, hogy a környezeti katasztrófák elkerülhetők. A tanuló megfigyeli és
értelmezi a mindennapi élethez köthető természeti jelenségeket. Gyakorlattá válik az
egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővül a
környezet megismerésére való igénye és képessége.
A digitális kompetencia azt jelenti, hogy a tanuló képességeinek megfelelő szinten alkalmazza
az infokommunikációs eszközöket a tanulás, a kapcsolattartás, a szórakozás és ismeretszerzés
területén. Képes adott céllal és adott szempontok alapján dokumentumokat választani
informatikai eszközök segítségével. Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi
elvárásokat figyelembe véve középpontban a munkához, az életvitelhez és a szabadidő
hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.
A szociális és állampolgári kompetencia segíti az enyhe értelmi fogyatékos tanulót abban,
hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az
állampolgári kompetenciák fejlesztése az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiaipszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a pedagógus a tartalmakat
sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. A tanuló felkészül a
közügyekben való aktív részvételre, képessé válik a családi munkamegosztásban a felnőtt
szerepre, felkészül a társadalmi lét munkavállalási és állampolgári szerepeinek betöltésére.
Bővülnek ismeretei a közügyekben való
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képviseletéről, az önérvényesítés és az ehhez történő segítségkérés lehetőségeiről. Gyakorolja
a közösségi viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló felismeri reális
lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja, kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő
formában kérni és elfogadni mások segítségét.
Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él
azokkal, tájékozódik a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési,
munkavállalói technikákra vonatkozó kompetenciái (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés,
becslés, döntés, irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és
kötelességtudat, tenni akarás). A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához
szükséges ismeretek, képességek és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni
sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban az enyhe értelmi
fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismeri fel lehetőségeit,
próbálja elérni céljait.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének
megfelelően motivált tevékenységeiben a kreativitásra, részt vesz alkotások létrehozásában,
nyitottá válik művészeti alkotások befogadására. Az ötletgazdagság, a kíváncsiság és az
alkotókedv kialakulásában nagy szerepe van a motivációnak és az érzelmeknek is.
A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületen a tanuló igénybe vesz minden,
képességeihez mérten elsajátított kultúrtechnikai eszközt új ismeretek, információk
elsajátítására, megismerésére. Tud segítséget kérni új ismeret elsajátítására, mer kérdezni és
képes csoportos munkában részt venni.
Az önálló, hatékony tanulásra képes tanuló képes közös munkában, csoportban dolgozni.
Tantárgyak és óraszámok

Műveltségi terület

Tantárgy neve
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időkeret)
Magyar nyelv és

Magyar nyelv és

irodalom

irodalom

Matematika

Matematika

Ember és

Etika

társadalom

1

72

2

144

1

72

Informatika

Informatika

1

72

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport

5

360

Osztályfőnöki óra

1

72

Közismeret összesen

11

792

További szabad közismereti időkeret

2

144

Készségfejlesztő kerettantervek

20

1440

Szabad készségfejlesztő időkeret

2

144

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 5 óra/hét
Egységesség és differenciálás
Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai
gyakorlatban az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé.
Az oktatási folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az
egységesség elve egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás egy olyan tanári gondolat- és
tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére
épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai
gyakorlatban megjelenő egységességet. Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan
szerepelnek a tanulói sajátosságok – a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, az önálló
munkavégzés

és

az

együttműködés

terén

való

fejlettsége,

helyzete

a

társas

kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező tanulásszervezési formák: a
frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni munka, az individualizált
munka. A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes
tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban
részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása
érdekében.

A

differenciálásnak

nélkülözhetetlen
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eszközegyüttesként kell megjelennie. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás
különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges
tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő
tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését,
megszüntetését. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak –
egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. A pedagógus
együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba. Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két
kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az
egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai
mozzanatait.

A

másik

a

kimeneti

elvárások

köre,

melyek

a

prognosztizálható

fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak
segítséget. A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény
pontos,

egyénre

szabott

feltárása

szükséges,

a

képességstruktúra,

a

lényegi

személyiségvonások, a szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. Erre lehet
építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. A
kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi
sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
11–12. évfolyam
A magyar nyelv és irodalom tantárgy az irodalmi élmény nyújtása mellett az anyanyelvi
kompetencia fejlesztésének legfontosabb eszköze. Alapvető feladata, hogy a tanulók
szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi kommunikációra, az
önkifejezésre. Legfontosabb célok:
1. A tanuló készüljön fel a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességek
elsajátítására, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra.
2. Rendelkezzen közvetlen környezetében az emberi, tárgyi viszonyrendszerekben történő
eligazodáshoz szükséges beszédkészséggel.
3. A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése: a tiszta artikuláció, a kommunikációs
biztonságérzet kialakítása,
4. Az anyanyelvű írásbeliség normáihoz alkalmazkodó – képességekkel adekvát –
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szövegalkotás,
5. Alakuljon

ki

eszköztudás

a

kultúrtechnikák

alkalmazásának

gyakorlásával

és

használatával.
6. Jelentősen bővül aktív és passzív szókincse a felnőtt élet, a munkavállalás és -végzés
valamint a szakmai munka területén
7. Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés.
8. Tudjon folyamatosan hangosan vagy némán olvasni, majd az olvasottakról tömörítve, a
lényeget kiemelve beszámolni
9. Legyen képes részben önállóan, részben tanári segítséggel elolvasni egyszerűbb, rövidebb
írásos műveket. Tegyen kísérletet ezek erkölcsi és életvezetési értelmezésére.
10. Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz, magán- és hivatalos
levelek írására.
A tantárgy feladatai a következők:
1. A

tanulók

kommunikációs,

szövegértési

és

szövegalkotási

képességének

továbbfejlesztése.
2. A kommunikációs ismeretek bővítése, a nyelvi alapkészségek továbbépítése.
3. Az igényes és a helyzethez illő szóhasználat, a mondat- és szövegalkotás gyakorlása.
4. A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt
és célszerű használata.
5. A véleményalkotási képesség továbbfejlesztése.
6. Önállóságra nevelés és kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban.
7. Motiválás az irodalomolvasásra és a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való eligazodás
támogatása.
8. Az irodalom önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeinek felismerése.
9. A

korábban

megszerzett

kommunikációs

és

tömegkommunikációs

ismeretek

szintetizálása.
10. Szereplési biztonság kialakítása.
11. A tanuló vegyen részt a dráma-, szerep és szituációs játékokban.
A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben:
Erkölcsi nevelés: irodalmi művek és más írásos szereplők megismerésén keresztül pozitív és
negatív példa felismerése. Napilapokban, folyóiratokban, a mindennapi élet eseményeiben a
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helyes magatartás, követendő minta és a helytelen magatartás megkülönböztetése.
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése az írók,
költők és más publicisták szemével.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott szövegekben,
demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt irodalmában.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésével
segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények értékelésével,
folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség fejlesztése az improvizatív és irányított
szerepjátékokkal, tanórai munkával.
A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek rögzítése
ismeretterjesztő és irodalmi szövegek megismerésével. Saját személyre vonatkozó
lehetőségek megfogalmazása.
Családi életre nevelés: írásos művekben megismert pozitív és negatív családpéldák,
családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás
gyakorlása.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során megjelenő
odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek kapcsán.
Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása különböző
környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.).
Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek, publicisztikák
elemzése, megbeszélése.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági lehetőségeinek
változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak, többek közt a
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tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos
ügyintézés, a gazdálkodás témakörökben.
Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési
lehetőségek gyakorlása.
A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre
szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség
fejlődését.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében:
Anyanyelvi kommunikáció területén a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni
különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a
beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének.
A szociális és állampolgári kompetencia területén a tantárgy segíteni tudja a kellő önismeret
alakításával a társadalmi beilleszkedést.
A tantárgy sajátos fejlesztési céljai: a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy
az egyéni képességekhez képest megfelelő szinten tudják alkalmazni a tanulók a szóbeli és
írásbeli

kommunikáció

eszköztárát

az

önkifejezéshez,

társas

érintkezéshez,

önérvényesítéshez.
A tanítás során fontos szempont a nyelvhasználat kommunikációs értékűvé fejlesztésével
hozzájárulni az énkép és a világkép kialakulásához, szükségleteik felismeréséhez és
kielégítéséhez. A tantárgy célja, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló legyen képes
tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekről.
A magyar nyelv és irodalom tanítása során elérhető a kulturált, megfelelő nyelvi eszközöket
alkalmazó viselkedés kommunikációs helyzetekben.
Tematikai egység/ Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése
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Fejlesztési cél
Előzetes tudás

és alkotása

folyamatos

1. Szóban kapott utasítások megértése, követése.
2. Események elmesélése.
1. A szókincs gyarapítása mellett nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.
2. A testbeszéd, mimika megértése, használatával a szóbeli
kifejezőkészség erősítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3. A beszélő szándékának megértése.
4. A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes
válaszadás.
5. Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.
6. A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek
tanulása.
7. Tanult szövegek kifejező tolmácsolása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Testnevelés és sport:

1. A helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása.
2. Aktív és passzív szókincs fejlesztése.
3. Társas kapcsolatok kommunikációjába a tanult elemek beépítése.

légzéstechnika.
Osztályfőnöki óra:
kommunikációs
képesség.

Ismeretek
1. Beszédtechnika:
a. a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás,
b. megfelelő

beszédhang:

hangterjedelem,

hangszín,

hangerő,
c. a pontos artikuláció,
d. a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő
beszéd.
2. Beszéd(meg)értés:
a. szavak,
b. mondatok,
c. szöveg szintjén.
3. Beszédkészség
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Tanulói tevékenység
1. A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz
szükséges kilégzés kialakítása és gyakorlása szövegolvasás
közben.
2. A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem
kiszélesítése, a hangszín, a hangadás egyenletességének
megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes
hangerőfokozás és hangváltások kialakítása és gyakorlás.
3. Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a
pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a
hangkapcsolatok szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása.
4. A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok,
érzelmek, indulatok, szándékok megjelenítése.
5. Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a
„rész” hozzárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok
javítása, új fogalmak, szókapcsolatok tartalmának megismerése
az értelmező szótár vagy rokon értelmű szavak alkalmazásával.
6. Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az
eseményhez tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje,
feladat, utasítások végrehajtása.
7. A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem”
felismerése, kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez,
dramatizálás.
8. Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizálószintetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv különböző
szintjein, különböző szempontok szerinti csoportosítások,
fogalomalkotások.

9. Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak
és szókapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű
szavakból szósorok alkotása, a hangulati és a fokozati
különbségek megállapítása, hangutánzó és hangulatfestő szavak
keresése, beépítése szövegkörnyezetbe, a stílushatások
véleményezése, a szépirodalmi és a köznyelvi szövegek
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összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek
meghatározása, szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások,
közmondások beépítése a szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).
10. Vers- és prózamondás gyakorlása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség
formai és tartalmi elemei.
2. Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg.
3. Vizuális és akusztikus figyelem.
4. Emlékezet.
Kulcsfogalmak/

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció,
összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis.

fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

A tanulási képesség fejlesztése

folyamatos

1. Iskolai könyvtár használata.
2. Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással.
1. Az önművelés igényének szinten tartása.
2. Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok” önálló
használatának megtanulása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

3. Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években
szerzett információk rendszerezése, gyakorlása.
4. Az ismerethordozók önálló használatának tanulása.
5. Az egyéni érdeklődésen alapuló, önművelő és szükségletkielégítő
szabadidős tevékenységek tanulása.
6. Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz.
7. Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Matematika:

1. Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő

adatgyűjtés.

felismerése az ismerethordozó/terjesztő médiákból.
2. Érdeklődésnek megfelelő könyv választása.
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információk gyűjtése.
Ismeretek
1. Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei.
2. Tanulást segítő eljárások gyakorlása.
3. Szövegfeldolgozás.
4. Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása.
Tanulói tevékenység
1. Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés
megadott szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező
olvasmány kikölcsönzése).
2. Adatkeresés, adatgyűjtés.
3. Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés.
4. Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján.
5. Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.
6. Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Motiváció.
2. Összefüggéslátás, összefüggések felismerése.
3. Önállóság.
Kulcsfogalmak/ Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés,
fogalmak

lényegkiemelés, vázlat.

Tematikai egység/

Anyanyelvi ismeretek

Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra

1. Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud
Előzetes tudás

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni.
2. Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete.
3. Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni.

A tematikai egység 1. A magyar nyelv rendszeréről és elemeiről meglévő ismeretek
nevelési-fejlesztési
céljai

elmélyítése.
2. A kommunikációs készség fejlesztése.
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3. Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.
4. A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek
segítségével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Informatika:

1. Betűrendbe rendezés.

helyesírás-ellenőrző

2. Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak

program.

alkalmazása.
3. Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek,
tulajdonnevek) alkalmazása.
4. Tanári útmutatás alapján szöveget alkot a tanuló, a
szövegeket kiegészíti, módosítja.
5. Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással
kapcsolatos ismeretek.
6. A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása.
7. Jól olvasható egyéni íráskép.
8. Környezetében meglévő jelzéseket, képi információkat
megérteni.
9. A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat.
Ismeretek
1. A mondatok szövegben betöltött szerepe.
2. Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok.
3. Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag,
gyengédség).
4. Tájékoztatás, leírás stíluselemei.
5. Az írott beszéd felelőssége.
6. Pontos és szabatos megfogalmazás.
7. Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása:
a. tulajdonnevek írása,
b. mondatkezdés,
c. mondatvégi írásjelek,
d. szótagolás, szavak elválasztása,
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e. rövid- és hosszú magánhangzók,
f. rövid- és hosszú mássalhangzók használata.
g. Hibakeresés, hibajavítás.
h. Helyesírási szótár használata.
i. Helyesírási

ellenőrző

program

használata

segítséggel

számítógépen írás alkalmával.
j. Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi
nyelv használata.
Tanulói tevékenység
1. Szavak szófajokba sorolása, szófajok fontosabb jellemzői,
helyesírásuk.
2. Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint.
3. Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás.
4. Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési
táblák, tiltó jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.
5. Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (többek közt
szaknyelv, argó, sms)
6. Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos
javítása, értékelése.
7. Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos
formában.
8. Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program
használatával.
9. Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért
stílusban.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Szerialitás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség).
Szöveg, mondatfajták, szavak fajtáinak nevei.
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Tematikai egység/

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek

Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra

1. Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban.
Előzetes tudás

2. Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való
írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok
alkalmazása.
1. Mondanivaló árnyalt közlése, az írásbeli kifejezőképesség és az írás

A tematikai egység

eszközjellegű használatának fejlesztése.

nevelési-fejlesztési 2. Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása.
3. Elfogadható színvonalú helyesírás.

céljai

4. Önellenőrzés fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:

1. Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak
ismerete.

mozgáskoordináció
fejlesztése.

2. Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.
3. Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés.

Informatika:

4. A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló

helyesírás-ellenőrző

készítése.

program, az internet

5. Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően (kézírásos, számítógépen írott). Az írás közben
felmerülő helyesírási, értelmezési probléma esetén tanári
segítséggel.
6. A tanuló saját és mások írásmunkáinak ellenőrzése, javítása
a tanult nyelvtani szabályoknak megfelelően.
Ismeretek
1. Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).
2. Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása,
megbeszélése.
3. Szövegértés, szövegalkotás.
4. Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés).
5. Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti
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alakítása.
6. Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma
alapján.
7. Elbeszélés, élménybeszámoló (saját tapasztalat vagy látott
esemény alapján) szóban vagy írásban.
8. Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői
(magánlevél, hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz).
9. Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek
megismerése).
Tanulói tevékenység
1. Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak
megfelelően.
2. Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása.
3. Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés),
vázlatpontok alapján szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges
körülmény kiszűrése) a célközönségnek megfelelően.
4. Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak,
tanárának stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus
alapján, hogy kinek íródott.
5. A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős
alkalmazása (blog, SMS, e-mail, csetelés).
6. Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély
kérése) a célnak megfelelően.
7. „Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Finommotorika.
2. Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép
rendezése.
3. Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata
önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása.
4. Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás.
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5. Figyelem.
Kulcsfogalmak/ Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály,
fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés.

fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Irodalmi szöveg olvasása

10 óra

1. Szövegértő olvasás.
2. Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása.
1. A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

fejlesztése, szövegfeldolgozás alakítása.
2. Aktív és passzív szókincs gyarapítása.
3. Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés
megalapozása.
4. Minél több alkotást megismerni, megszeretni.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Osztályfőnöki óra:

1. A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott
szöveg jellegének felismerése.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

2. Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással.
3. Szövegből – adott szempontok alapján – részletek
kiemelése.
4. Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény
megfogalmazása.
5. A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek
szerinti feladatvállalás.
Ismeretek
1. Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások
felidézése.
2. A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza,
dráma, mese, mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés).
3. Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő
irodalmi alkotások, filmek, színdarabok választása).
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4. Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi
összeállítások előadása közönség előtt.
5. Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása:
köszöntő, búcsúztató).
Tanulói tevékenység
1. DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése
nyomán az élmények, érzések, hangulatok, indulatok
kifejezésével reagálás.
2. Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film
megtekintése moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom
és a témával kapcsolatos élmények elmondása.
3. Alkalomra társaival előadással készülés (a kiválasztott anyag
elemzése, szereposztás, próba); előadás szűkebb és tágabb
közönségnek.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Vizuális észlelés.
2. Figyelem.
3. Auditív észlelés.
4. Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése.
Kulcsfogalmak/ Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás.
fogalmak

Szómagyarázat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Kommunikáció – Médiaismeret

22 óra

1. Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs.
2. Ismert médiafelületek.
1. Aktív és passzív szókincs gyarapítása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. Az

információs-kommunikációs

társadalom

műfajainak

megfelelő olvasási szokások gyakorlása.
3. Az

információszerzés

televízió, informatika).
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4. Média által elérhető információforrás értékének felismerése, az
ezekből való tanulás megalapozása.
5. Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Osztályfőnöki óra:

1. Látott, hallott, olvasott mondatok, szöveg értelmezése.

szövegértelmezés,

2. A szövegből – adott szempontok alapján - információ

szövegelemzés.

kiemelése.
3. Lehetőség szerint rendszeresen hírlap, folyóirat olvasása,
hírműsorok nézése, hallgatása.

Informatika: etikai
állásfoglalás.

4. A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának
mérlegelése.
5. Az eltérő vélemény meghallgatása, megvitatása, ha indokolt,
elfogadása.
6. Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott
ismeretek értelmezése.
7. A médiából szerzett információk, reklámok kritikával,
fenntartással fogadása.
Ismeretek
1. A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi,
gesztus, testbeszéd, mimika).
2. A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlapok,
kommunikációs források.
3. Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása
(cáfolat, megerősítés).
4. Könyvtárhasználat. Internethasználat az
információszerzéshez.
5. Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles,
pletyka, rágalom).
6. A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság
viszonya.
7. A reklámok célja és természete.
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8. Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió
műsorának készítésében (cikk írása, olvasói levél).
Tanulói tevékenység
1. Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából,
testbeszédből.
2. Kutatómunka adott információ megkeresésére.
3. Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban.
4. Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók közül
választás.
5. Információk értékelése, mérlegelése.
6. Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Vizuális észlelés.
2. Figyelem.
3. Auditív észlelés.
4. Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése.
Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális
Kulcsfogalmak/
fogalmak

valóság, látszat, valóság. Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret.
Hírforrás, cáfolat, megerősítés, termék, áru, érték, katalógus,
keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyóirat, szaklap.
A tanuló
1. képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni,
2. képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

beszédpartnerével, véleményt elfogadni,
3. képes a lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására (esetleg
tanári kérdések alapján),
4. képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható,
áttekinthető írásműveket készíteni,
5. tudja az írást kommunikációs célokra használni,
6. képes az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználni.
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7. képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni.
8. képes a könyvtárhasználatra megadott szempontok alapján.
9. fogékony a művészeti élményekre.
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MATEMATIKA
11–12. évfolyam
A matematika tantárgy szerepe a szakma elsajátításhoz nélkülözhetetlen alapismeretek
megszilárdítása, a matematikai műveletvégzések pontosságának növelése, készségszintű
műveletvégzés elérése a racionális számok körében. A geometriai alakzatok tulajdonságainak
bővítése, szerkesztési alapismeretek elsajátítása. Szabványmértékegységek megismerése és
alapszintű alkalmazása, mértékváltások megerősítése.
A tantárgy segíti az önálló életvitel megalapozását a pénzügyi ismeretek elsajátításával, a
munkabér, a háztartási költségvetés összefüggéseinek megismerésével. Lehetőséget teremt a
háztartásban, kertben, közlekedésben a gyakorlati élethez szükséges mérések és számítások
elvégzésére, a mennyiségek, az idő meghatározására.
A tantárgy jelentős szerepet kap a pályaorientáció területén a munkatevékenységekkel,
szakmákkal összefüggő matematikai, logikai ismeretek megerősítésében, lehetőséget adva az
egyéni képességek és érdeklődés megismerésére, a szakmaválasztási döntés előkészítésének
támogatására.
A gazdasági és pénzügyi nevelés terén támogatja a minél önállóbb felnőtt életre történő
felkészülést, a jövedelem és kiadások megismerésének függvényében felkészít a munkabér és
más pénzeszközök célszerű felhasználására.
A fenntarthatóság, környezettudatosság terén segíti a mennyiségek, összehasonlítások
megismerésével, megértésével a takarékos életvitel lehetőségét, a tudatos törekvést az
anyagok, az energia és az idő praktikus és rugalmas beosztására.
Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen segíti a szabatos, pontos közlést a
hétköznapi életben alkalmazott logikai következtetések megfogalmazásában, az ok-okozati
összefüggések felismerésében.
A matematikai kompetenciaterületen alkalmas a hétköznapi életben való biztonságos
eligazodáshoz szükséges ismeretek és jártasságok fejlődésének segítésére. A matematikai
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ismeretek segítik a szakmai ismeretek elsajátítását, a pénzkezelés szabályait, az időben és
térben való tájékozódást.
A természettudományos és technikai kompetenciaterületet segíti a tárgyak, formák, jelenségek
tulajdonságainak megismerésével, a folyamatok megértésére törekvéssel.
A digitális kompetenciaterület ismeretei bővülnek a matematikai számítások, mérések,
folyamatok

megismerésére

alkalmazott

informatikai

eszközhasználat

lehetőségeinek

megteremtésével. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban
segítheti a tanulót a mindennapokban és különösen a média közleményeiben való reális
tájékozódásban.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Gondolkodási műveletek
1. Kommunikációs készség.
2. Problémamegoldó képesség.

A tematikai egység 1. Logikai alapon állítás megfogalmazása.
nevelési-fejlesztési 2. Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás.
céljai

3. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.

144
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.

irodalom: szókincs,

2. A logikai kifejezések alkalmazása.

pontos fogalmazás.

3. Adatok leolvasása.
4. Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események
összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi
esemény becslése.
5. Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes
megoldás megkeresése adott alaphalmazon.
Ismeretek
1. Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás,
konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai
gondolkodás, következtetés, ítéletalkotás.
2. Összefüggések.
3. Valószínűség.
4. Nyitott mondatok.
Tanulói tevékenység
1. Fogalmak értelmezése, rendszerezése.
2. Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.
3. Elemek elhelyezése adott halmazokba.
4. Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata
(nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem
része a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak).
5. Szövegelemzés, szövegértelmezés.
6. A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.
7. A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem”
helyes alkalmazása.
8. Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.
9. Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése.
Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.
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10. Gyakorlati feladatok, átlagszámítás.
11. Szöveges

feladat

lejegyzése

nyitott

mondattal,

összes

megoldásának megkeresése adott alaphalmazon.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Megfigyelőképesség.
2. Irányított, tartós, tudatos figyelem.
3. Emlékezet tartóssága, mobilizálása.
4. Problémamegoldó képesség.
5. Matematikai összefüggések.
Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”,
„valószínűbb” logikai megfogalmazások tartalma.
Halmaz, alaphalmaz.
A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse.

Tematikai egység/

Számtan. Műveletek

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
64 óra

Alapműveletek.
1. A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való

A tematikai egység

használata.

nevelési-fejlesztési 2. Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek
céljai

körében.
3. A zsebszámológép használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlesztési követelmények
1. A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő
matematikai ismeretek biztos elsajátítása.
2. Biztos számfogalom a racionális számkörben.
3. A négy alapművelet biztonságos használata matematikai
probléma megoldásában.
4. Pontos és gyors számolás.
5. Zsebszámológép használata.
146

Kapcsolódási pontok

1723

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

6. Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.
Ismeretek
1. Természetes számfogalom és mennyiségfogalom
elmélyítése.
2. Számfogalom, számköri ismeretek. Negatív számok.
3. Műveletek. Összeg-, különbség-, szorzatalakok.
4. Szöveges feladatok.
Tanulói tevékenység
1. Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások,
egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás, rendezés.
2. Természetes és racionális számok csoportosítása,
összehasonlítása, rendezése.
3. Műveletek természetes számokkal.
4. Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,
egyjegyű osztóval osztás szóban.
5. Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.
6. Arányosság, következtetések, egyenes és fordított arányosság.
7. Műveletek racionális számokkal.
8. Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és
tizedes törttel, osztás egész számmal.
9. Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása
a mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatban.
10. A százalék fogalma. Egyszerű százalékérték számítások
(kamatok, árleszállítás, adó).
11. Fizetések, vásárlások részletre.
12. Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor).
13. Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek
alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.
14. Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés,
megoldási terv elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés).
15. A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre.
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Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Pontos munkavégzés.
2. Szóbeli kifejezőképesség.
3. Figyelem terjedelme, pontossága.
4. Emlékezet mobilizálása.
5. Szabályalkalmazás, szabálykövetés.
6. Összefüggés-felismerés.
Kulcsfogalmak/ A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla,
hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%).

fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Mérések

55 óra

Mértékegységek átváltása.

A tematikai egység 1. A matematika elemi fogalmainak használata a mindennapi életben .
nevelési-fejlesztési 2. A mérés eredményeinek pontos lejegyzése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos irodalom;
végzése.

osztályfőnöki óra:

2. A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem
előtt tartása.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

3. Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási
eljárások alkalmazása gyakorlati példákban.
4. Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel
terület és térfogat számítása.
5. Pontos, tiszta szerkesztés.
Ismeretek
1. Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése.
2. Idő mérése.
3. Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.
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4. Szerkesztési feladatok.
Tanulói tevékenység
1. Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.
2. Becslés.
3. Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.
4. Mértékegységek.
5. Átváltások.
6. Foglalkozásokhoz és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges
feladatok megoldása.
7. Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése.
8. Szakmaorientált feladatvégzések szabványos
mértékegységekkel.
9. Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása
tanult tulajdonságok alapján.
10. Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő
rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése.
11. A kör és alkotórészei.
12. Az átmérő és a sugár kapcsolata.
13. Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton.
14. Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása
következtetéssel, majd mért adatok alapján.
15. Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása,
összefüggések megállapítása.
16. Szöveges feladatok végzése.
17. Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos,
szabványos jelölésekkel).
18. Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között.
19. Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Vizuális észlelés.
2. Figyelem.
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3. Auditív észlelés.

150

1727

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet. A felmerülő szakkifejezések.
Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán). A feladatvégzésekkel
kapcsolatos fogalmak, koordinátarendszer.
A tanuló
1. képes összefüggéseket biztosan felismerni számok, mennyiségek,
mértékegységek, geometriai alakzatok között,
2. ismeri a testek és síkidomok alkotórészeit,
3. jártas a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben,
4. képes arányos alaprajzot készíteni,
5. képes alkalmazni a logikai kifejezéseket,

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

6. jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának
eldöntésében,
7. képes állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát,
8. jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján
mindkét irányban,
9. képes egyszerű adatokból átlagszámításra,
10. ismeri a 10-es számrendszert milliós számkörben,
11. képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a
racionális számok körében,
12. képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, zsebszámológépet
pontosan használni,
13. képes az olvasható, áttekinthető írásbeli munkára.
ETIKA
11–12. évfolyam

A tantárgy kiemelt célja a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, magatartási formák
megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó döntések,
cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok széles
körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok megkülönböztetése,
az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák tudatosítása, a kapcsolatokban
a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti megkülönböztetés elítélése mellett az
elfogadásra, toleranciára nevelés. A pedagógus szerepe az, hogy támogatja az érzelmek
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kimutatását, azok megfelelő formáinak elsajátítását, mások érzelmeinek megértését. A
nézeteltérések feloldásában a kulturált formák iránti igényt helyzetgyakorlatok, szerepjátékok
segítenek felkelteni, amelyek az érdeksérelmek miatti ellentétek kölcsönös konszenzuson
alapuló feloldására neveléshez is megfelelő hátteret adnak. Az önismeretre és a mások
megismerésére törekvés iránti igény kialakítása, a saját belső tulajdonságok fejlesztése is
tevékenységbe, adott szituációba ágyazottan történjen. Kiemelt feladat a családi, iskolai,
munkahelyi viselkedés kontrollálásának segítése, erősítése, a munkával létrehozott értékek
megbecsülése. A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése,
valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének
belső szabályozó erőivé váljanak. Az életkorra jellemző önállósodást a készségfejlesztő iskola
azzal támogathatja, hogy megteremti a véleményt, választást és döntést igénylő helyzeteket, a
valóságoshoz hasonló morális dilemmák mérlegelésének lehetőségét.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden
szegmensét

befolyásoló,

elfogadott

erkölcsi

normák,

minták,

követendő

példák

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben; az emberi magatartás, motivációk,
konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, önmaga és mások
értékeit tiszteletben tartó viselkedés kialakításában.
Az önismeret és társaskultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső
tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló
felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei
egyensúlyának fontosságát.
A testi és lelki egészségre nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas kapcsolatok
kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és közösségi
megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az egymásra
figyelés és az egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának felismerését.
A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együttélés szabályainak, a szülői, testvéri és
párkapcsolatoknak a megértését és tiszteletben tartásuk fontosságának felismerését, a
magánélet védelmét.
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A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek megfelelő
viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismertetésével segíti.
Tematikai egység/

Az ítélőképesség, az erkölcsi és az esztétikai érzék

Órakeret

Fejlesztési cél

fejlesztése

36 óra

A tanuló legyen képes egyéni és közösségi értékeket felismerni, tudjon
Előzetes tudás

különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, valamint a szép és
a rút között.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1. A tanulók törvénytisztelő, türelmes magatartásának, mások
elfogadásának megalapozása.
2. A saját értékek felismerése, törekvés erősítése véleményének
kulturált megfogalmazására.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben
emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése.

irodalom;
osztályfőnöki óra:

2. Követendő példaképek választása.

szövegértelmezés,

3. Elítélendő magatartás felismerése.

szövegelemzés.

4. Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés
gyakorlása.
5. Kommunikációs és metakommunikációs jelek
összehangolása.
6. Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő
véleményt.
Ismeretek
1. Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az
egyéni élet során.
2. Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás.
3. Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok.
4. Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő
összefüggésekben.
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Tanulói tevékenység
1. Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából,
testbeszédből.
2. Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és
megfogalmazása, önjellemzés.
3. Társak, környezet jellemzése.
4. Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az
emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése.
5. Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása.
6. Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság,
bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm,
szenvedés.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Egyén, közösség, társadalom

19 óra

Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes
tapasztalatok.

A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés
nevelési-fejlesztési iránti igény kialakítása, fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Osztályfőnöki óra:

1. Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a

leány és női, fiú és

minél jobb pozíció megszerzésére.

férfi szerepek a

2. Saját közösségek.

családban, a

3. A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.

társadalomban; mások

4. Barátságok, kapcsolatok.

megismerése,

5. Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.

megítélése és a

6. Annak felismerése, hogy mit helyes és mit nem helyes tenni az

kommunikáció;

adott közösségben.

családi és iskolai

7. Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan
magatartás.

agresszió, önzetlenség,
alkalmazkodás,
áldozatvállalás,

Ismeretek

konfliktuskezelés,

1. Közösségek – erőt adó közösség.

problémafeloldás; a

2. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség.

kamasz helye a

3. Együttérzés másokkal.

harmonikus családban;

4. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és

a viselkedési normák

különbségek.

és szabályok szerepe.

5. Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek.
Tanulói tevékenység
1. Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott
csoportban.
2. Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon
keresztül. Szerepem a közösségben.
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3. Az egyén és a csoport közti segítségnyújtás lehetőségei.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Komplex, kritikai gondolkodás.
2. Tolerancia.
3. Értékazonosulás, értékválasztás.
Kulcsfogalmak/ Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség,
szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit.

fogalmak

Órakeret

Tematikai egység

Aktuális társas helyzetek

Előzetes tudás

Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete.

17 óra

A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Osztályfőnöki óra:

1. Barátságok, kapcsolatok kialakítása.

leány és női, fiú és

2. Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése.

férfi szerepek a

3. Tapintat kialakítása mások érzéseivel kapcsolatban.

családban, a

4. Feszültségek feloldása.

társadalomban; mások
megismerése,

Ismeretek

megítélése és a

1. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.

kommunikáció; családi

2. Megértés más viselkedésével kapcsolatban.

és iskolai agresszió,

3. Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség.

önzetlenség,
alkalmazkodás,

Tanulói tevékenység

áldozatvállalás,

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz

konfliktuskezelés,

kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.

problémafeloldás; a
kamasz helye a

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek

harmonikus családban;

1. Komplex, kritikai gondolkodás.

a viselkedési normák
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2. Tolerancia.

és szabályok szerepe.

3. Értékazonosulás, értékválasztás.
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Kulcsfogalmak/ Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség,
fogalmak

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit.
A tanuló képes
1. a követendő magatartásminta kiválasztására,

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

2. empátiára, toleranciára a társadalmi, etnikai, nemi
különbözőségekkel szemben,
3. saját véleményének kialakítására, mások véleményének tiszteletben
tartására,
4. alkalmazkodni a közösséghez,
5. idegenekkel szemben megfelelő távolságtartásra, a túlzott bizalom
elkerülésére.
INFORMATIKA
11–12. évfolyam

A tantárgy a szakmai ismeretekhez kapcsolódó internetes és más tömegkommunikációs
technikák alkalmazásának tudatos megismertetésével, új tartalmak felkutatására nevel.
Ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs
társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást
nyújt a tanulónak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és
alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló
informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése,
az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való
kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és társaskultúra fejlesztésében az
internethasználattal összefüggő magatartási és etikai szabályok betartásával, a társadalmi
kapcsolattartás elektronikus formáinak megismerésével. A médiatudatosság területén az
informatikai eszközök használati szabályozásának, a függőség elkerülésének tudatos
irányításával, az internetes tartalmak valóságtartalmának szűrésével kap eszközöket a tanuló a
függőség elkerülésére.
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A tantárgy fontos szerepet tölt be a digitális kompetenciaterület fejlesztésében az informatikai
eszközök használatának készségszintűvé emelésével, a gyakorlati élet minden területére
kiterjedő felhasználás lehetőségeinek bemutatásával.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Számítógép alkalmazása

57 óra

1. Kommunikációs készség.
2. Problémamegoldó képesség.
1. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.

A tematikai egység 2. A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése, és
nevelési-fejlesztési

alkalmazása a mindennapi tevékenységekben.
3. Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló

céljai

használatakor.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. A balesetmegelőzés szabályainak betartása.

irodalom: pontos

2. Számítástechnikai eszközök kezelése.

szövegírás

3. Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete,

jelentősége,

segédprogramok használata.

helyesírás.

4. A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben.
5. Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek.

Testnevelés és sport:

6. Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete.

egészséges életmód.

7. Hardvereszközök fajtáinak, jellemzőinek megismerése.
8. Hálózati alapismeretek.
9. Szórakoztató, fejlesztő szabadidős célú felhasználás
megismerése.
Ismeretek
1. Dokumentumkészítés.
2. Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató,
szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVDlejátszó).
3. Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata.
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4. A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és
egészségügyi fenntartások.
5. Játékprogramok.
Tanulói tevékenység
1. A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése,
rendszerezése.
2. Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek
alkalmazása.
3. Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés.
4. Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása.
5. Adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram
segítségével, adatok értelmezése, felhasználása (menetrend,
térkép).
6. Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az
udvariassági formulák ismerete és használata.
7. A számítógéphez csatolható eszközök használata.
8. Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről,
kirándulásról).
9. Játékprogramok mértékletes használata.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Megfigyelőképesség.
2. Irányított, tartós, tudatos figyelem.
3. Emlékezet tartóssága, mobilizálása.
4. Problémamegoldó képesség.
5. Finommotorika.
Kulcsfogalmak/ Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail,
fogalmak

vírus, belépés, jelszó, megnevezések).

Tematikai egység/

A számítógép használata során felmerülő etikai és

Órakeret

Fejlesztési cél

technikai kérdések

15 óra

Előzetes tudás

A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1. A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni.
2. Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás.
3. A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló
által feltett információt felelősséggel kezelni.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Osztályfőnöki óra:

1. Szakszerű eszközhasználat.

káros hatások.

2. Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek.
3. A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.

Testnevelés és sport:

4. Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra.

egészségvédelem,

5. Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára.

állóképesség
megőrzése,

Ismeretek

finommotorika.

1. A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása.
2. Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése.

Magyar nyelv és

3. A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi

irodalom: helyesírás,

feladatok.

szókincs.

4. Káros szokások kialakulásának megelőzése.
Tanulói tevékenység
1. A gép és a perifériák megfelelő használata.
2. Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és
alkalmazni.
3. Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele,
indoklása.
4. A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése.
5. Az agresszivitást erősítő játékok kerülése.
6. Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a
világhálón.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek:
1. Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség.
2. Figyelem terjedelme, pontossága.
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3. Emlékezet mobilizálása.
4. Szabályalkalmazás, szabálykövetés.
5. Összefüggés-felismerés.
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Kulcsfogalmak/ Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl.
fogalmak

közösségi oldal, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj).
A tanuló képes
1. a biztonságos, önálló eszközhasználatra,

A fejlesztés várt

2. az igénynek megfelelő tartalom keresésére és önálló felhasználására,

eredményei a két 3. a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan használni,
évfolyamos

4. a célnak megfelelő produktumokat készíteni,

ciklus végén

5. önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére,
6. saját

és

mások

személyiségi

jogainak,

intim

szférájának

megvédésére.
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
11–12. évfolyam
A tantárgy sajátos fejlesztési célja az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség
növelése, a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.
További cél a helyzetfelismerő képesség fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés, a
szociális és emocionális aspektus hangsúlyával. Fontos a motiváció felkeltése a szabadidő- és
diáksportokra, a testnevelés és sportági ismeretek bővítésére, a preventív és egészségtudatos
szokások kialakítására a tanulókban. A testnevelés kiemelten támogatja a biomechanikailag
helyes testtartás kialakulását, szükség szerint a tartás javítását, korrekcióját. A tantárgy
terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, koordinációs
képességei

és

mozgásos

cselekvésbiztonsága

folyamatosan

fejlődjék,

erősítve

a

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való
helytállásra. Hangsúlyossá válik a munkavállaláshoz szükséges fizikai kondíció és az
egésztudatosság beépülése a személyiségvonások rendszerébe, a motoros aktivitásban vezető
szerephez jut a rekreativitás, a szabadidős fizikai tevékenység. A középfokú oktatásban
részesülő enyhe értelmi fogyatékos fiatalok tehetséggondozásának egyik fő terepe a
versenysport.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés és a
beszédprodukció fejlesztése terén, a testnevelésórákon, vagy szabadős sporttevékenységek
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keretében számos alkalom kínálkozik az auditíven érzékelt beszéd megértésére és a
megértettek alkalmazására.
A matematikai kompetencia fejlesztése indirekt módon, transzferhatások révén, funkcionális
képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet fejlesztésével valósul meg.
A természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi műveltségeként,
egészségvédelmi, betegség- és balesetmegelőzési ismeretekként van jelen a testnevelés
órákon.
A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi, az önismereti, a másokért való
felelősségvállalás fejlesztése valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte valamennyi
nevelési célnak megfeleltethető a tantárgy.
Tematikai egység/

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség

Fejlesztési cél

Órakeret
72 óra

1. Bemelegítési technikák alkalmazása.
Előzetes tudás

2. Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása.
3. Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn.

A tematikai

1. Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.

egység nevelési-

2. Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel.

fejlesztési céljai

3. Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése.

irodalom: az

2. Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs

anyanyelv kifejező,

képességfejlesztés.

informáló, felhívó

3. Vízi biztonság megteremtése, a víz mint az egyik őselem
gyógyhatásainak tudatosítása.

funkcióinak
alkalmazása közlés,
megbeszélés,

Ismeretek

rábeszélés formáiban.

1. A fittség és az edzettség kritériumai.
2. A terhelés élettani és pszichés értelmezése.
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3. A korábbi nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése,
készségszintre emelése.
4. Gimnasztika.
5. Egyensúly-gyakorlatok.
6. Küzdőgyakorlatok.
7. Zenére végzett gyakorlatok.
8. Légző gyakorlatok.
Tanulói tevékenység
1. Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel.
2. Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és
tornaszerekkel (labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad).
3. Tornaszereken történő célirányos mozgások: függeszkedések,
mászások.
4. Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi).
5. Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése.
6. Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása.
7. Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a
gerinc és az ízületek védelmével.
8. Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal:
a. motoros (Cooper),
b. kardio-respiratorikus,
c. állóképesség,
d. erő,
e. izomerő,
f. állóképesség,
g. testösszetétel.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Döntési képesség.
2. Térkihasználási képesség.
3. Transzferhatások.
Kulcsfogalmak/ Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban.
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fogalmak
Tematikai egység/

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás

Fejlesztési cél

Órakeret
114 óra

1. Alakzatváltozásokban való együttműködés.
Előzetes tudás

2. Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.
3. Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése.
4. A tanult mozgáselemek önálló végrehajtása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

1. Természetes mozgásformák továbbfejlesztése.
2. Sportágak technikai elemek megismerése.
3. Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás,
kreativitást fejlesztő motoros tanulás.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság fejlesztése.

irodalom: az

2. Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek

anyanyelv kifejező,

fejlesztése.

informáló, felhívó
funkcióinak

Ismeretek

alkalmazása közlés,

1. Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai.

megbeszélés,

2. Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok,

rábeszélés formáiban.

társastánc és modern mozgáselemek tárából.
3. Rendgyakorlat.

Osztályfőnöki óra:

4. Torna.

Helyes higiénés

5. Támaszgyakorlatok.

szokások.

6. Mászás, vándormászás.

Balesetvédelem.

7. Függeszkedés, lendülés.
8. Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc.

Etika:

9. Atlétikai elemek:

versenyszellem,

a.

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások.

nyertes elismerése,

b.

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú

szabályok betartása.

állórajttal.
10. Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport jellegű
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táncok megismerése.
11. Úszás.
12. A vízből mentés elemi szabályai.
Tanulói tevékenység
1. Természetes mozgások végrehajtása (sportágspecifikus
jelleggel).
2. Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű)
cselekvési biztonsággal.
3. Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok
felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás,
szakadozások.
4. Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba
járás közben.
5. Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás.
6. Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés
alakzatfelvétellel.
7. Támaszgyakorlatok, függés és egyensúlygyakorlatok talajon,
padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon.
8. Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon.
9. Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken.
10. Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása.
11. Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások.
12. Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal,
verseny, időmérés.
13. Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi
sportjátékok technikai és taktikai készletéből.
14. Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az
önreflexió és önkifejezés érdekében.
15. Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban.
16. Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás
elemei, indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok.
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Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége.
2. Imitációs és elemző képesség.
3. Alkalmazkodási képesség.
4. A mozgás örömének átélése.
Balesetvédelemmel és balesetmegelőzéssel kapcsolatos fogalmak,
Kulcsfogalmak/

támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás,
rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a

fogalmak

vízből mentés fogalomtára.
Tematikai egység/

Órakeret

Játék

Fejlesztési cél

72 óra

1. A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak
Előzetes tudás

megfelelő cselekvés.
2. A labda céltudatos irányítása.
3. A sportjátékok szabályainak betartása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

1. Együttműködés, kooperáció elősegítése.
2. A versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása.
3. Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és
megkedveltetése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a

irodalom: az

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a

anyanyelv kifejező,

sportszerűségben és a sikerorientáltságban.

informáló, felhívó

2. Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek

funkcióinak

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és

alkalmazása közlés,

kritikai értelmezés.

megbeszélés,

3. Csapatépítés.

rábeszélés formáiban.

4. Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése.
5. Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés.
6. Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása.
7. Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat
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kialakítása.
8. Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas
játéktevékenységben.
9. Személyes és társas folyamatok megélése.
10. A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata.
Ismeretek
1. Dobó- és elfogójátékok.
2. Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel.
3. Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben.
4. Átadások helyben és mozgás közben.
5. Célba rúgó és célba dobó játékok.
6. Kosárlabda.
7. Labdarúgás.
8. Röplabda.
9. Kézilabda.
10. Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel.
11. Szabadidős teremjátékok.
Tanulói tevékenység
1. Dobó és elfogó játékok játszása.
2. Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).
3. Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben,
átadások helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó
játékok.
4. Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések,
gurulások, szabadulások).
5. Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts,
asztalitenisz, asztali hoki.
6. Preventív játékok és tevékenységek vízben.
7. Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és
reprodukciója.
8. Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok.
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Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Szabálytudat.
2. Kooperativitás.
3. Asszertivitás,
4. Kudarc és győzelem sportszerű megélése.
Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldalbedobás,
Kulcsfogalmak/ sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár,
középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás,

fogalmak

szabadulás.
Tematikai egység/

Órakeret

Versenyzés

Fejlesztési cél

72 óra

1. Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal.
Előzetes tudás

2. Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása.
3. A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

1. A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló
versenyzésre: sor- és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági
versenyek esetében.
2. Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a
diáksport, élsport és szabadidősport terén.

irodalom:
viszonyszavak; a

2. Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.

versenyekhez,

3. Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus

sporthoz kapcsolódó

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók

szakkifejezések

megismertetése a múltból és a jelenből.

tartalma,

4. Példakép (választás, a választás megindokolása).
Ismeretek

szókincsbővítés.
Osztályfőnöki óra:

1. Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott
versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak,
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technikájának és taktikájának elemei.

Informatika: képek,

2. Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola.
Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny.

eredmények keresése
honlapokon.

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás,
kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak

Etika: önismeret –

megismerése.

testi és lelki egészség.

3. Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok.
4. Küzdősportok elemei.
5. Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia.
Tanulói tevékenység
1. Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített
szabályokkal – gyakorlása. Váltóversenyek.
2. Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta).
3. Ugróiskola – magas-, távolugrás.
4. Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel).
5. Sorversenyek. Váltóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó
verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás,
kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályszerű,
csapatok közötti játéka.
6. Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés,
karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló).
7. Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal.
8. Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei.
9. Sor- és váltóversenyek szabályinak ismerete és betartása.
10. Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az
írott és íratlan sportszerűségi szabályok betartásával.
11. Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és
csapatok közül (képek, eredmények, versenyek látogatása,
kulturált szurkolás).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Szabálykövetés, szabálytartás.
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2. Egészséges versenyszellem.
3. Kooperáció.
4. Koordináció.
5. Döntési és reagáló képesség.
Kulcsfogalmak/ A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”,
esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia.

fogalmak

Tematikai egység/

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés

Fejlesztési cél

Órakeret
30 óra

1. A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete.
Előzetes tudás

2. Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése.
3. Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete.
1. Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra,

A tematikai egység

egészségtudatosságra nevelés.

nevelési-fejlesztési 2. Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása.
3. Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés.

céljai

4. A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

1. Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés
alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása.
2. Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása és
fenntartása.

irodalom: gyermek- és
ifjúsági irodalmi
alkotások az egészségbetegség témaköréből.

3. A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség
megőrzésének egyik eszköze.
4. Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus,
higiénia, szenvedélybetegségek hatásai a testi-lelki
egészségre.
5. Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere:
szokások, egészségfejlesztés, egészségtudatosság.
6. Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a
szabadidős tevékenységek megvalósításában.
7. Biztonság és környezettudatosság.
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8. Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása.
9. Önkontroll, önuralom.
10. Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának
képessége – a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata
(napsugárzás, kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat).
11. A könnyített testnevelés individuális lehetőségének
megteremtése.
12. A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges
gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatással.
Ismeretek
1. Otthon is végezhető testgyakorlatok.
2. Táncok különféle műfajai.
3. Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata.
4. Relaxációs gyakorlatok.
5. Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés,
mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése,
prevenció, védőoltások szerepe.
6. Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:
kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem
elsajátítása).
7. Kerékpározás, görkorcsolyázás.
8. Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt
helyen.
9. Könnyített testnevelés.
Tanulói tevékenység
1. Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg,
párban, csapatban.
2. Otthon is végezhető testgyakorlatok táncos elemei (aerobic,
talajtorna).
3. Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok,
figyelemösszpontosító és lazító testtartások.
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4. Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra,
kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros
sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat,
ellenőrzés).
5. Kerékpározás, görkorcsolyázás.
6. Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt
helyen.
7. Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához,
elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való
konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt
gyakorlatok, feladatok végrehajtása).
8. Testtartásjavító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok
megoldása sporteszközök alkalmazásával.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Egészségtudatosság.
2. Mozgásigény.
3. A körülményekhez való alkalmazkodás.
4. A természet szeretete, fenntartható fejlődés.
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Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés,
Kulcsfogalmak/ korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, prevenció, drog,
fogalmak

önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, terep,
önkarbantartás, tréning, örömtréning.
A tanuló képes
1. a menet- és ütemtartásra, hosszabb távú egyenletes, lassú futásra,
2. a hatékony mozgásszabályozásra, két-három mozgáselem
összekapcsolására a gyakorlatok során,
3. a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad térben, más
körülmények között alkalmazni.
4. a szergyakorlatok képesség szerinti teljesítésére, önálló
végrehajtására,
5. az ugróerő és a súlypont emelkedésének tudatos szabályozására
6. a tánc és a közös mozgás élményének átélésére,

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

7. önállóan bemelegíteni,
8. a sportot életritmusába beépíteni,
9. legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni,
10. versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és képes az
azoknak megfelelő cselekvésre,
11. a labdát céltudatosan irányítani,
12. a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket
felismerni,
13. a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban,
versenyekben,
14. higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni,
15. a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni,
nyugalmi és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az
egészségtudatos magatartásformákat.
OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA
11–12. évfolyam
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Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Tartalmaik,
tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes
tantárgyakban közvetített fejlesztési, nevelési célokat, az iskolai nevelési folyamatot,
lehetőséget biztosítva a tanítási órákon elsajátítottak elmélyítésére, aktualizálására, a
tudásanyagnak értékmozzanatokkal történő felruházására. Az osztályfőnöki óra az
osztályfőnöki tevékenység tanórai kereteként, tematizáltan segíti a tanulók megismerését, az
egyéni sajátosságokhoz illeszkedő személyiségfejlesztést. Célja fejleszteni – a konkrét
tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével – a szociabilitást, a testi-lelki
harmóniát, a tanulók társas, egyéni és iskolai kapcsolatát, a szabálytudatot. Hozzájárulni – az
egyéni szükségletek mentén – az énkép, az önértékelés alakításához, a közösen kialakított
magatartási és viselkedési szokások elsajátításához, az önbizalom, az öntudatos és a
környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia
tisztelete, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázatvállalás attitűdjeinek
kialakulásához. Feladata, hogy erősítse – a terápiás eljárások alkalmazásával – az önismeretet,
az önelfogadást és az önfejlesztést. Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktusok
kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül.
Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, keresse a közvetlen környezet
humán értékeit. Adjon képet a serdülőkor testi-lelki változásairól – tudatosítsa a saját
élményeket,

véleményeket.

Alakítson

ki

riportok,

filmek,

cikkek,

tanulmányok

értelmezésével, megvitatásával – saját élmény eseti bekapcsolásával – pontos képzetet és
viszonyulást az élvezeti szerek használatának veszélyeiről, a deviáns magatartás
következményeiről. Szerezzenek a tanulók saját tapasztalatokat – események, történések
közös elemzésével, egyéni gyűjtőmunkával – a felelős állampolgári viselkedésről, a
környezettudatos, fenntartható fejlődésről. Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a reális
életcélok megfogalmazására. Gyűjtsön tapasztalatokat a tanuló a munka világáról, a
szakmákról. Feladat továbbá a vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási
lehetőségek a képességnek megfelelően – a képességfejlesztés útjainak, módjainak
számbavétele az életcélok elérése érdekében.
A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben, a nevelési célok elérésében és a
kulcskompetenciák fejlesztésében:
Erkölcsi nevelés: irodalmi művek, irodalmi szereplők megismerésén keresztül pozitív és
negatív példa felismerése, pozitív mintakövetés.
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Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése az írók,
költők szemével.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott szövegekben,
demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt irodalmában.
Az önismeret és a társaskultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésével
segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények értékelésével,
folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség megismerése, fejlesztése az improvizatív és
irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával.
A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek
megismerése ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben. Ennek felismerése, saját személyre
vonatkozó lehetőségek megfogalmazása.
Családi életre nevelés: irodalmi művekben megismert pozitív és negatív családpéldák,
családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás
gyakorlása.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során megjelenő
odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek kapcsán.
Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása különböző
környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház).
Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek elemzése,
megbeszélése.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági lehetőségeinek
változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak többek közt a
tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos
ügyintézés, a gazdálkodás témakörökben.
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Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési
lehetőségek gyakorlása.
A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre
szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség
fejlődését.
A kulcskompetenciák közül a tanításában hangsúlyosak az alábbiak:
Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni
különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a
beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének.
Szociális és állampolgári kompetencia: a kellő önismeret alakításával tudja a tantárgy segíteni
a társadalmi beilleszkedést.
Hatékony, önálló tanulás: egyéni képességekhez igazodó ütemben és elvárással a tanulás
tanításához kapcsolódó tantárgyi elemek elsajátíttatása segíti ennek a kompetenciának a
fejlesztését.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Beilleszkedés – Alkalmazkodás

12 óra

Helyes értékválasztás.

A tematikai egység Reális pályatervezés, osztályközösség megismerése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. A szabályok elfogadása.

irodalom; testnevelés

2. Helyes napirend kialakítása.

és sport: egészséges

3. Érzelmi azonosulás az elődök tetteivel.

életmód.

4. Szolidaritás a rászorulókkal szemben.
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5. Aktív részvétel a lakóközösség és az iskolaközösség életében.
6. Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába
(szakkör, énekkar, tánccsoport).
Ismeretek
1. Tanulói jogok és kötelességek.
2. Házirend.
3. Tűz- és balesetvédelem.
4. Napirend.
5. Tanórán kívüli elfoglaltságok.
6. Tanulás és tudás.
7. „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.
8. Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi kapcsolatok.
9. Bevált és új tanulási módszerek kialakítása.
10. Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése
(kézügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság).
Tanulói tevékenység
1. A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása
(kérdések megfogalmazása).
2. Időbeosztás, órarend.
3. Hatékonyság ellenőrzése.
4. Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok
mérlegelésével.
5. Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.
6. Beszámoló

az

önálló

tanulásról

és

a

tanulópárok

együttműködésének tapasztalatairól.
7. Kapcsolatépítés, aktív együttműködés.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Szerialitás.
Kulcsfogalmak/ Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan
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hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt,

fogalmak

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Önismeret – Testi és lelki egészség

21 óra

1. Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete.
2. Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban.

A tematikai egység 1. Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.
nevelési-fejlesztési 2. Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása.
3. Törekvés a káros szokások kijavítására.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Testnevelés és sport:

1. Reális önismeret.

mozgáskoordináció

2. Sérelmeiről beszél a tanuló.

fejlesztése.

3. A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett.
4. Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet
életében.
5. A káros szenvedélyek felismerése, kialakulásuk elkerülése.
6. Segítségkérés módjának és helyének megismerése.
7. Segélykérő telefonszámok ismerete.
Ismeretek
1. Önjellemzés, reális önértékelés.
2. Lelki bántalmak, sérelmek következményei.
3. Feszültségoldás.
4. Egymás megítélése.
5. Az emberi természet megnyilvánulásai, a helyes életvezetés
kialakítása.
6. Negatív tulajdonságok számbavétele.
7. Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése,
kialakulásának megelőzése.
8. Dohányzás (aktív – passzív).
9. Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).
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10. Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.
11. Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis).
12. Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás).
13. A különböző, prevencióval foglalkozó szervezetek és technikák
megismerése.
Tanulói tevékenység
1. Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.
2. Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal
(önkritika).
3. Javaslatok és tervkészítés a „hibajavításra”.
4. (Külső és belső tulajdonságok számbavétele) fénykép
nézegetése: régi – új, mi változott?
5. Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása társakkal.
6. A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a
lelki egyensúly visszaállítására).
7. Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk
helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése.
8. Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás,
döntés, helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása.
9. Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott
jellemzés elfogadása, vagy elutasítása.
10. Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók).
11. Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a
negatív hatásokról.
12. Megelőzés.
13. Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról,
hogyan lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta
és drog visszautasítása), a napirend és az egészséges életmód
segítségével.
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata
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önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása.
2. Emlékezet – rövidtávú: diktálás utáni írás.
Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély,
Kulcsfogalmak/

függőségkerülés, -elhárítás, önismeret, önjellemzés, önkritika,
tervkészítés, hibajavítás, feszültségoldás, megelőzés, reális, pozitív és

fogalmak

negatív változás, önpusztítás, prevenció.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Aktuális témák

39 óra

A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása.
1. Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása.

A tematikai egység 2. Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia),
nevelési-fejlesztési

ünneplésének a tisztelet megadása.
3. Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében.

céljai

4. Osztályközösség alakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és

1. Szűkebb és tágabb közösség ismerete.

irodalom:

2. Aktivitás, együttműködés.

szövegértelmezés,
szövegelemzés.

Ismeretek
1. Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete.

Testnevelés és sport:

2. A közösség építése érdekében a tanuló saját teendőinek

egészséges életmód.

feltérképezése.
Informatika:
Tanulói tevékenység

tájékozódás,

1. Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak,

adatgyűjtés a

történetének megismerése.

világhálón adott

2. Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás.

témával kapcsolatban,

3. A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése.

prezentáció készítése,

4. Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az plakát, meghívó az
ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, ünnepekre.
plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi
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műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban,
írásban az eseményről).
Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek
1. Akusztikus figyelem.
2. Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs
használata önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok
alkalmazása.
3. Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás.
4. Szerialitás.
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Kulcsfogalmak/ Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak
köre.

fogalmak

A tanuló képes
1. iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult szabályok
szerint végezni,
2. meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan
A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

együttműködni beszédpartnerével,
3. a környezet és az értékek megismerése alapján azonosulni, elfogadni
és szolidárisan viselkedni az aktuális helyzetekben,
4. felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a
közösség életében,
5. megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket
gyűjteni, dokumentálni.

11.4.3. A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐOKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 9-10.
ÉVFOLYAMÁNAK KÖZISMERETI KERETTANTERVE
TANTERVI BEVEZETŐ

Célok és feladatok
A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás
koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított
életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült
funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti
motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák,
magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló
megismeri a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és
tevékenységek elsajátításának megkezdésére. A képzés során a tanuló megismeri, fokozatosan
magáévá teszi és elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit figyelembe vevő,
számára elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait. Megismeri és alkalmazza a
segítségkérés és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas kapcsolataiban és
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kommunikációjában kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a helyes önértékelésen
alapuló közösségi magatartás. Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni
megsegítés és bánásmód alkalmazása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés
eredményességének megalapozását. Különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati
tevékenységekkel és a munkavállalással kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd
értése és a beszédprodukció, illetve alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A
tevékenységek elsajátításának érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő
állóképesség kialakulásához, a finommotoros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és
feladatvégzéshez. A készségfejlesztő iskola olyan nyitott szellemiségű, befogadó intézmény,
amelyben minden tanuló számára lehetővé válik a képességeinek megfelelő ismeretek
elsajátítása, a munkatevékenységekben rejlő sikerélmény biztosítása, az eltérő adottságok
elfogadása és a tanulói közösség ösztönző erejének, lendületének kiaknázása.
Fejlesztési területek - nevelési célok
A tanuló a készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain erkölcsi nevelés területén megismeri a
felnőtt életet strukturáló szabályrendszereket, a szabályok betartásának fontosságát. Felismeri
a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló értelmi és érzelmi motívumokat, megkülönbözteti a
kívánatos és a nem megfelelő viselkedési formákat a társas érintkezésben. Folyamatosan
alakulnak ismeretei a társait érintő érzelmi kapcsolatokról, megéli és tudatosan irányítja saját
érzéseit, kiemelten a türelem, az együttérzés, a segítőkészség területén. A képzés során
fejlődnek a tanuló ismeretei a nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a társadalom
szerkezetéről, a hétköznapi életben végzett munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról, a
közös nemzeti értékteremtésben az egyének munkavégzési feladatáról. Erősödik szűkebb
környezetével és közösségével való együttműködése. Aktívan részt vesz társadalmi
rendezvényeken és külsőségeiben is megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések
szimbólumait.
Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén a tanuló felkészül a felnőtt élettel
összefüggő állampolgári és demokratikus jogok és kötelességek gyakorlására, megismeri a
támogatott döntéshozatal lehetőségét. Iskolai keretek között felkészül a döntések
meghozatalában való felelősségre, igyekszik saját jogainak és érdekeinek megfelelő keretek
között érvényt szerezni és ebben segítséget igénybe venni.
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Az önismeret és társas kapcsolati kultúra terén a képzés lehetőséget nyújt a felnőtt életben
betöltendő feladatokkal kapcsolatos reális énkép és önismeret kialakulására, a vágyak és
lehetőségek összehangolására. Bővül a társas kapcsolatok szintje, folyamatosan alakul a reális
énkép, felismeri az elsajátítható kompetenciák mértékét. Erősödik a fiatalokban a kritikus
helyzetek felismerésének képessége és a megoldás érdekében a megküzdési stratégiák
alkalmazása. Képessé válik saját emlékeinek feldolgozására, kialakul az ön- és az
énazonosság tudata.
A testi és lelki életre nevelés során a készségfejlesztő iskolai képzés közismereti tantárgyai
között túlsúlyban lévő testnevelés kiemelten fontos szerepet játszik a helyes életmódra
nevelésben, a felnőttként követendő életvitel megalapozásában. A képzés során folyamatosan
szem előtt kell tartani a megfelelő állóképesség kialakulásához szükséges erőnlét biztosítását,
a munkafolyamatok során esetlegesen kialakuló tartási és mozgásos rendellenességek
megelőzését. A tanuló megismeri a testi erőnlét, az egészség és a lelki egyensúly közötti
összefüggéseket, tőle telhető módon és mértékben igyekszik a károsító, veszélyeztető
hatásokat elkerülni.
A családi életre nevelést a középfokú oktatás időszakában megerősíti, hogy a tanuló
megismeri a felnőtt életében megtapasztalható családi kapcsolatokat, felkészül a családban
elfoglalt helyének és képességeinek megfelelő részvételre a családi munkamegosztásban.
Megismeri a hétköznapi élethelyzetek lehetőségeit családban, lakóotthonban, bővülnek
ismeretei az együttéléssel, családi kapcsolatokkal járó konfliktusok kialakulásáról és a
megoldások lehetőségéről.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanuló ismeretei bővülnek a
közösségek tagjainak különbözőségéről, igényli az önkéntes segítségnyújtást a rászorulóknak,
átéli a személyes fontosság érzését. Kialakul felelősségérzete a rábízott feladatokkal
kapcsolatban, körültekintően jár el tevékenységeiben.
A készségfejlesztő iskolai képzés során erősödik a tanulóban a fenntarthatóság,
környezettudatosság területén a környezete megóvására való igény, megismeri és elkerüli a
környezetet károsító tevékenységeket. Odafigyel hétköznapjaiban az anyagokkal, energiával
történő takarékosságra, igényeit a szükségletekhez és lehetőségeihez hangolja.
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A 9-10. évfolyamok során a pályaorientációt segíti a tanuló szűkebb és tágabb környezetének
megismerése, saját képességeinek, érdeklődésének kritikus értékelése, kialakul a tanulóban a
számára megfelelő gyakorlati munkavégzés, a munkadarab létrehozásának igénye. Motiválttá
válik az elérhető munkatevékenységek elsajátítására, gyakorlására és a folyamatos
munkavégzésre. Örömét leli a munkával létrehozott érték megteremtésében.
A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás
alapjait, a munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát, a gazdálkodással
összefüggő ügyintézések formáit. Tovább formálódnak ismeretei a pénz értékéről, a beosztó
családi költségvetés betartásáról.
A készségfejlesztő iskolai tanuló a médiatudatosságra nevelés eredménye képpen
gyakorlottan használja az elektronikus információ hordozókat, képes tevékenységeihez,
szórakozásaihoz a megfelelő felhasználás alkalmazására. Óvatosan kezeli a médiumok
felhasználásában az információk hitelességét, vigyáz személyiségének védelmére. A
szabadidő eltöltése során ügyel a média túlsúlyának elkerülésére.
A képzés során a tanulás tanítása területen a tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajátított
ismereteinek felnőtt életkorban történő folyamatos megújítására, kialakul igénye az
önművelésre. Megerősödik benne, hogy a környezet változásait figyelemmel kell kísérni.
Felismeri, hogy érdeklődésének kielégítése folyamatosan új ismeretekhez juttatja, amelyek
megkönnyítik számára az életben történő eligazodás
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
A készségfejlesztő iskolai közismereti képzés az anyanyelvi kommunikáció terén támogatja a
felnőtt élet során a munkavállaláshoz, a felnőtt társas kapcsolatokhoz és a társadalmi
szerepvállaláshoz szükséges kommunikációs formák rögzülését, a közösséggel és környezettel
kapcsolatos véleményalkotást. Tovább fejlődik a beszédértése és egyre pontosabbá,
változatosabbá válik a beszédprodukció. Képes közölni, verbális vagy nem verbális módon,
átélt érzelmeit és az eseményekhez kapcsolódó véleményét. Társas kommunikációs
kapcsolatokban aktív, a kommunikációt az információszerzés eszközeként használja, minél
kevésbé alkalmaz fölösleges echoláliákat.
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A képzés során a matematikai kompetencia területen az alapfokú oktatásban elsajátított
logikai, matematikai ismeretek rendszerezése történik. A tanuló kognitív képességeinek
megerősítése a problémamegoldás területén a minél nagyobb önállóság elérését célozza és
támogatja. Készségszintűvé válik a hétköznapokban és a munkatevékenységekben egyaránt
fontos szerepet játszó mértékegységek használata és a téri tájékozódás. Felismeri az idő, és a
pénz szükségszerű beosztásának elveit, törekszik ezek betartására.
A természettudományos és technikai kompetencia területen a tanuló megismeri a
hétköznapokban előforduló legfontosabb természeti jelenségeket és a leggyakoribb technikai
eszközök szerepét, működését. Képes egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésére és
értelmezésére. Tudatosul az emberi tevékenységek természetre gyakorolt hatása. Az elvárható
óvatossággal mozog környezetében, képes a változásokat megfigyelni és megmutatni vagy
megfogalmazni. Tisztában van a legfontosabb egészség- és balesetvédelemmel összefüggő
ismeretekkel, ezeket betartja és helyesen alkalmazza.
A digitális kompetenciaterület fejlesztésével készségszintűvé válik a napi tevékenységek
során alkalmazott infokommunikációs eszközök használata. A tanuló óvatosan és
magabiztosan kezeli a hétköznapokban előforduló, háztartásban, a munkához, és a
szórakozáshoz használt elektronikus eszközöket. Különösen figyel a médiatartalmak
megválogatására, a kapcsolatokban személyiségének védelmére.
A tanuló képessé válik szociális és állampolgári kompetenciáinak megélésére, a családi
munkamegosztásban a felnőtt szerep betöltésére, közösségi környezetében igényeinek,
jogainak

érvényesítésére,

kötelezettségeinek

teljesítésére.

Megismeri

és

támogatott

döntéshozatallal igénybe veszi a demokratikus államszervezet intézményeit.
A kezdeményező képesség és vállalkozói kompetenciaterület fejlesztésével a tanuló kiismeri
magát a társadalmi kapcsolatrendszer elemi szintjén, képes egyre önállóbb interakciók
kezdeményezésére. Megismeri képességének terét, elfogadja, összehangolja igényeit, vágyait
és lehetőségeit.
Kialakul

a

tanulóban

az

esztétikai-művészeti

tudatosság

és

kifejezőképesség

kompetenciaterületen a környezetének és megjelenésének igényességére törekvés, tudatosul
önálló ízlésvilága, mindennapjaiba beépül a praktikummal párosuló esztétikum és harmónia.
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A hatékony, önálló tanulás iránti igény kialakításával a képzés során a tanuló minden
elsajátított eszköz és módszer igénybevételével felkészül a felnőtt élet mindennapjaiban
szükséges alkalmazkodásra és önfejlesztésre. Folyamatosan igényli az új lehetőségek
megismerését, kíváncsi a változásokra és érdeklődik környezete iránt.
Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok

9 – 10. évfolyam

A nevelés – oktatás fejlesztés területei

Anyanyelv és
kommunikáció

Társadalmi környezet

Tantárgy
10. évfolyam

Kommunikáció

5

5

Számolás-mérés

5

5

360

Társadalmi ismeretek

1

1

72

1

1

1

1

4

4

Etika
Osztályfőnöki óra

Életvitel és gyakorlati
ismeretek

Életvitel és gyakorlat
Gyakorlati képzés
előkészítése

egészségvédelem
Ének-zene

Művészetek

Informatika

Ábrázolás-alakítás
Információs eszközök
189

óraszám
360

72
72
288
144

2

2

Környezet- és
Természeti környezet

2 tanéves

9. évfolyam

144
2

2

1,5

2

2

2

2

2

126
144
144
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használata
Testnevelés

Testnevelés

5

5

360

Szabad időkeret

3,5

4

270

35

36

Összesen

2556

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 4 óra/hét
Egységesség és differenciálás
A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori
csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő
képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás
alkalmazását. Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel
is küzdő tanulók számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs
foglalkozások támogató jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a
műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető
kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés
és kompetenciastruktúra szerint a gyakorlati tevékenységek kiválasztására. A 9-10.
évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni életlehetőségek, képességek
felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek és a különböző életcélok
kitűzésével kell elérni.
Tantárgyi kerettantervek értelmezése
Az egyes műveltségterületi tantárgyak
nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit
Tematikai
egység/Fejlesztési cél

nevezi meg. A tematikai egység – az adott
tantárgyi terület sajátosságaitól függően –
lehet konkrét téma: pl. Mértékegységek,
méretek, pénz, de képességterület is: pl.
Összefüggések felismerése. A tevékenységre
190
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épülő műveltségterületek tantárgyaiban a
tematikai egységek fejlesztési célként
jelennek meg.
A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához
Előzetes tudás

szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek
megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően.
Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos,

Tantárgyi fejlesztési

kiemelt fejlesztési feladatok megnevezése az adott két

célok

évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési célok,
feladatok alapján.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
Ismeretekben vagy

Fejlesztési feladat

tevékenységekben

Ismeretek

hasonló tartalmú

Tevékenységek

tantárgyak tematikai

A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak

egységeinek jelzése,

megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően

konkrét
tudáselemekkel
részletezve

A tematikai egységben előforduló műveltség kulcsfogalmak, illetve a
Kulcsfogalmak/fogalmak fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi összetevőinek
jelzése.
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus végére

Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb
tudás- és képességelemek.

Kommunikáció
A készségfejlesztő iskolai évfolyamokon a kommunikáció tantárgy felkészít a minél önállóbb
életvezetéshez és egyszerű munkafolyamatok elsajátításához szükséges elsődlegesen verbális
és az egyéni sajátosságoktól függően nonverbális információk, utasítások, megértésére és az
191
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adekvát, a feladathelyzetekben szükséges beszédprodukció vagy alternatív kommunikációs
csatorna alkalmazására. A tantárgy tanulása során az általános iskolai ismeretekre alapozva,
az elsajátított képességek szintjéből kiindulva kell különös hangsúlyt fektetni a minél
érthetőbb kommunikáció kialakítására. Verbális kommunikáció esetén cél a helyes
hangképzés, a minél érthetőbb beszéd, a megfelelő tartalmi mondanivaló fejlesztése, az
olvasott és hallott tartalom megértésének gyakorlása, elmélyítése. A nonverbális
kommunikációs csatornák alkalmazásában lehetőség szerint törekedni kell a minél pontosabb,
árnyaltabb

kifejezésmódok

kidolgozására,

a

gyakorlatban

lehető

legegyszerűbben

alkalmazható, jól érthető formában kidolgozott rendszerre. A tantárgy célja, hogy a tanulók
nyitottá váljanak kommunikációs feladatok megoldására, minél nagyobb motiváció alakuljon
ki a környezettel történő kapcsolatteremtésre, pozitív tapasztalatokkal éljék meg
kommunikációs kompetenciájukat. Folyamatosan legyen a tanulónak igénye a környezet
megismerésére, a kíváncsiság legyen része mindennapi gondolatainak, alakuljon ki, hogy a
kommunikáció a megismerés egyik fontos eszköze. A tantárgy tanulása során fejlődjön a
verbális kommunikáció és a metakommunikáció összhangja. A tantárgy feladata elérni, hogy
a tanulóban fejlődjön az igény arra, hogy környezete közléseit, információit megértse és
önmagát megértesse környezetével. A tanuló képességeihez mérten kapcsolódjon be társas
érintkezésekbe, alkalmazza kommunikációs ismereteit, alkalmazkodjon a különféle
beszédhelyzetekhez. Kommunikációs helyzetekben ismerje fel a kapott egyszerű információk
lényegét, tudja a kapott ismereteket megfelelően értelmezni és képes legyen véleményt
alkotni, élményeit megosztani. Próbálja a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismereteit
írásos kommunikációval is bővíteni, a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó olvasási és
írási feladatokat elvégezni. Egyre bővebb szókinccsel legyen képes érzéseit, kívánságait,
problémáit kifejezni.
A tantárgy tanítása különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a szabályok
megértésének

és

a

társadalmilag

elfogadott

viselkedési

normák

alkalmazásának

támogatásával, a közösségi lét és kommunikáció összhangjának erősítésével, a verbális és
nem verbális kommunikációs jelzések összhangjának elősegítésével.
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elősegíti a közvetlen környezet megismerését, a
nemzeti jelképek, ünnepek kommunikációs szokásrendszerének, jelentőségének és értékeinek
megértését.
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A tantárgy az állampolgárságra és demokráciára nevelés területén szerepet játszik a
nyomtatott és elektronikus sajtó híreinek megismertetésén, figyelésén keresztül a
demokratikus intézményrendszer működésének és eseményeinek értelmezésében, a
demokratikus jogok és kötelezettségek gyakorlásának támogatásában.
Az önismeret és társaskultúra fejlesztését a saját tapasztalatok társakkal történő
megosztásával, a más személyekkel kapcsolatos események iránti érdeklődés felkeltésével
támogatja.
A családi életre nevelés területét az együtt élés szabályainak, a családi eseményeken történő
viselkedésnek a megerősítésével, a családi és párkapcsolatok fontosságának tudatosításával
szolgálja.
A testi és lelki egészségre nevelés fejlesztési területet az érzelmi élettel és az egészséges
életmóddal kapcsolatos kommunikációs kultúra megismerésével segíti.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet a gyakorlati tevékenységek veszélyeinek
és a balesetek elkerülésének felismertetésével támogatja. Elmélyíti a fenntarthatóság és
környezettudatosság fejlesztési terület ismereteit a tevékenységekhez szükséges eszközök,
anyagok és energia felhasználásával kapcsolatos tudatosság irányításával.
A pályaorientáció területét a tantárgy a gyakorlati munkavégzés szabályainak, lehetőségeinek,
fontosságának bemutatásával és az egyéni érdeklődés felismertetésével segíti.
A gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési területen a tanuló egyre jobban megismeri a
felnőtt társadalom munkaalapú berendezkedését, a családi munkamegosztás fontosságát.
Médiatudatosságra nevelés területén a tantárgy segít elsajátítani az audiovizuális eszközök
helyes és mértékletes alkalmazásának szabályait, a média alkalmazását információszerzésre.
A tanulás tanítása fejlesztési területen a tantárgy segíti a változások megismerésében a
kommunikációs technikák alkalmazásának elsajátítását.
A kommunikáció tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen hozzájárul a
környezet megismerésében, a társas kapcsolatok alakításában lényeges kommunikációs
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eszközök

gyakoroltatásához

és

a

közösségi

élethez

nélkülözhetetlen

közlési

és

információszerzési igény fejlesztéséhez.
A szociális és állampolgári kompetenciaterületen segíti a különböző helyzeteknek megfelelő
viselkedési, önálló véleménykialakítási és képviseleti formák alkalmazását.
A tantárgy az esztétikai és művészeti tudatosság kompetencia fejlődését a kellően tudatos,
igényes kommunikáció alkalmazásának támogatásával éri el.
A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődését a tantárgy a kíváncsiság, az
érdeklődés fenntartásával és az információszerzés lehetőségének segítésével éri el.
Tematikai egység

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés.

Órakeret: 60

Előzetes tudás

Érthető, tagolt beszéd. Gondolatok, érzések szóbeli kifejezése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Ismerkedni saját lakóhelyével, eligazodni a környező utcák
térképén, felismerni a nevezetes épületeket és funkcióit.

célok

2. Társalgásba bekapcsolódni, véleményét bátran elmondani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Folyamatosan, megfelelő szókinccsel beszélni.

Társadalmi ismeretek:

2. Beszédét rokon értelmű szavakkal színesíteni.

lakóhely, közlekedés,

3. Ismereteit és önállósága fokát bővíteni.

lakóhelyhez

4. A környező utcák térképén eligazodni.

kapcsolódó történelmi

5. Nevezetes épületeket (ország, főváros, saját település) felismerni

ismeretek,

és azok funkcióit ismerni.
6. Saját lakását segítséggel leírni és lerajzolni.

Környezet-ismeret:

7. Tárgyakat ésszerűen elrendezni a lakásban.

élettelen környezet,
felszíni formák,

Ismeretek
1. Beszédtechnika javítása. Légző-, fújó-, szívógyakorlatok.

Életvitel és gyakorlat:

2. Nyelvi kifejezésformák használata az olvasás, írás, beszéd során.

személyes

3. Szókincsfejlesztés.

szükségletek,
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4. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás
segítségével (egészségügyi-, háztartási ismeretek).

háztartási ismeretek,
gondozás, vásárlás,

5. Szabadidő tervezése (aktív pihenés), családi események, ünnepek.
6. Tapasztalatszerzés a településen (utcán). (Budapest térképe).

Ábrázolás - alakítás:

7. Az iskola környékéről térkép készítése.

festés, rajzolás a

8. Lakás alaprajza, helyiségek.

témákkal

9. Használati tárgyak praktikus elhelyezése a lakásban.

kapcsolatban,

Tevékenység

Ének-zene:

1. Artikulációs gyakorlatok, a kiejtés javítása.

alkalomnak megfelelő

2. A tanult nyelvtani kifejezések, fordulatok alkalmazása.

dalkincs

3. Nyelvtani fogalmakról tanultak elmélyítése (szó, mondat, hang,
betű, mondatfajták egyes és többes szám, jelen és múlt idő).

Információs eszközök

4. Szógyűjtés adott hanggal, szótaggal, szóvégi hanggal.

használata:

5. Szavak gyűjtése (szófajok szerint azonos alakú, többjelentésű

anyaggyűjtés,

szavak, szinonim fogalmak, ellentétpárok).

szövegírás,

6. A szövegértés folyamatos ellenőrzése változatos témákban
(Egészségmegőrzés, káros szenvedélyek kialakulásának
megelőzése).
7. Tisztítószerek, élelmiszerek, háztartási gépek használati utasítása,
8. ételreceptek, prospektusok, közlekedési fogalmak, menetrend,
műsorújság. Virágápolással kapcsolatos tartalmainak értelmezése.
9. Családi alkalmakkal, ünnepi események tervezésével,
ajándékozással kapcsolatos tapasztalatok megosztása.
10. Séta, nevezetességek, kirakat nézése (alkalmas ajándék keresése).
11. Budapest térképének tanulmányozása, ismerős helyek keresése.
12. Helyek bejárása, saját útvonal megrajzolása.
13. Lakás, otthon (alaprajz, jellemzők: helységek, saját lakrész,
szépítése).
14. Berendezés megfigyelése különböző látószögekből.
15. Tárgyak csoportosítása (funkció, összehasonlítás).
Kulcsfogalmak/

Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok, felmerülő fogalmak

Fogalmak

tisztázása, értelmezése. Időpont, időtartam, késés, pontosság,
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szükséges holmik, luxuscikkek, nevezetes helyek (Vár, Parlament),
útkereszteződés, mellékutca, járdasziget, egyirányú utca, vizes
helyiségek, lakószobák, mellékhelyiségek, szerszámok, eszközök,
háztartási gépek, dísztárgyak.

Tematikai egység

2. Olvasás - írás

Órakeret: 100

Előzetes tudás

1. A nagybetűk helyes használata mondatkezdéskor, és mondaton
belül.
2. A leírtak valóságtartamának vállalása.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az olvasottakat röviden összefoglalni.

célok

2. Mondatot helyesen leírni, az esetleges hibákat kijavítani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Egyszerű, tagolt szöveget olvasni, az olvasottakat röviden
összefoglalni, értelmezni.

Társadalmi ismeretek:
felkészülés a felnőtt

2. Olvasási technikáját fokozatosan javítani.

életre,

3. Rendezett külalakkal, olvashatóan írni, egyszerű hibákat
megtalálni, javítani.

Életvitel és gyakorlat:

4. Szavakat csoportosítani és azokat leírni.

a mindennapi

5. Törekedni a pontos és tempós munkára.

gyakorlatot segítő

6. Valós eseményeket néhány mondattal megfogalmazni.

szövegek olvasása,

7. Rövid történet, irodalmi alkotást elolvasni, a szereplőket

értelmezése,

önállóan jellemezni, történetet kérdések segítségével
elmondani.

Alakítás-ábrázolás:

8. A feladatot és a kérdéseket megérteni, a helyes választ jelölni
(utasítás szerint x vagy aláhúzás).

esztétikai érzék
fejlesztése,

9. Adott űrlap kérdéseire megfelelő válaszokat beírni, törekedni
a feladat önálló megoldására.

Információs eszközök

10. Megfelelő tevékenységet hozzárendelni az időpontokhoz.

használata: levél írása,

11. Képeslapot, levelet írni (lap vásárlásától a feladásig, borítékot nyomtatása, elküldése,
196

1773

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

megcímezni önállóan vagy segítséggel).
Ismeretek
1. Olvasás gyakorlása, újságolvasás.
2. Rövid novella, vers, mese olvasása.
3. Petőfi: János Vitéz. A mű feldolgozásai (színházi, rajzfilm).
4. Szabadon választott irodalmi mű közös feldolgozása (a
tanulók képességei szerint választott hosszabb irodalmi
alkotás).
5. Mondat értelmezése.
6. Írás gyakorlása. (írás tempójának fokozása).
7. Az írás külalakjának, rendezettségének tudatos javítása.
8. Személyi adatok ismerete, helyes leírása.
9. Kérdőív, tesztlap kitöltése.
10. Önálló fogalmazás írása.
11. Levél, üdvözlőlap önálló megírása, megcímzése.
12. Keltezés értelmezése és helyes leírása.
13. Napirend leírása, jegyzet, emlékeztető, esetleg napló készítése
(naptárban).
14. Hallott szövegből szavak gyűjtése, írása.
15. Önellenőrzés. Hibák megtalálása és javítása.
Tevékenység
1. Hangos olvasás megfelelő intonációval, kifejezően.
2. Olvasási tempó változtatása (lassú, gyors).
3. Néma olvasás.
4. Kereső olvasás (adatok, témák, ismeretek).
5. Egymás kézírásának olvasása.
6. Egybeírt mondat szavakra bontása.
7. Mese, történet folytatása, végvariációk alkotása adott történetből.
8. A tartalom meghallgatása, szemelvények (1-1 versszak) önálló
olvasása, megtanulása.
9. Beszámolás az olvasottakról.
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10. Dramatizálás.
11. Az olvasottak kiegészítése saját tapasztalatokkal.
12. Másolás, írás, diktálás után.
13. Űrlap kitöltése személyi adatokkal.
14. Szavak írása másolással, tollbamondással időre.
15. Levél közös megfogalmazása hiányzó osztálytársnak. Rövid
üdvözlet küldése osztálytársnak (papír alapú, e-mail, sms).
16. Egy nap eseményeinek önálló leírása néhány mondatban (napló,
naptári bejegyzés).
17. Elemi szövegelemzés (élethelyzetek, érzelmek, emberi
kapcsolatok felismerése, megértése).
18. Személyére vonatkozó kérdések elolvasása, helyes válasz 1-1
szóban.
19. Általános tájékozottságra, irányuló kérdésekre helyes válasz
kiválasztása, jelölése.
20. Megadott időpontokhoz tevékenységek írása, időrendbe állítás
keltezés alapján.
21. Rövidebb szöveg áttekintése, saját munka összehasonlítása a
társakéval.
22. Hírek gyűjtése az ország különböző tájairól (események,
szereplők, helyszínek).
23. Ételrecept felolvasása, hozzávalók kigyűjtése a szöveg alapján
(saját tapasztalat megosztása társaival, kóstoló, kínálás).
24. Szabadidő kulturált eltöltése, a könyvtár használata (kölcsönzés,
könyv, CD, DVD), saját hobbi megtalálása, a magányos és társas
alkalmak egészséges arányának megkeresése.
Kulcsfogalmak/

Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések. Ismeretlen fogalmak

fogalmak

értelmezése, régi és népies kifejezések. Betűforma, sorköz, szóköz,
kihagyás, mondat, írásjelek, igazolvány, személyi szám,
állampolgárság, aláírás felelőssége lakcím, kerület, irányítószám,
napló, beszámoló, e-mail, sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés,
bélyeg, postaláda, feladás, életkor, kedvenc étel, legjobb barát,
különböző témakörök, legkedvesebb időtöltés, munka, pihenés,
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szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum, megye,
város, község, falu, tanya, országhatár, perc, másodperc, idő,
gyorsaság, külalak, lényeges és lényegtelen hibák, főzés, sütés,
párolás, saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári kölcsönzőjegy.

Tematikai egység

3. Médiaismeret. Nem verbális információ Órakeret: 64
értelmezése.

Előzetes tudás

1. Piktogramok és írott utasítások megértése és követése.
2. A vágyak és lehetőségek közötti különbség érzékelése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Látott történetet megérteni, erkölcsi ítéletet alkotni.

célok

2. Reálisan programot tervezni és egyeztetni.
3. Saját véleményét udvariasan megfogalmazni (az őszinteség és az
udvariasság szükségessége egyedi helyzetekben).

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
Pontok

Fejlesztési feladat
1. Könyveket (információhordozókat) rendeltetésszerűen,
kíméletesen használni.

Társadalmi ismeretek:
ünnepekkel

2. Elemi ismeretek szerezni a megismert történelmi korokról.

kapcsolatos ismeretek,

3. Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni és értelmezni.

színházi előadások,

4. Érzelmileg a versekre, művészeti alkotásokra hangolódni

koncertek, filmek

(irodalom, film, képzőművészet, zene, színház).
5. Nemzeti jelképeket ismerni, jelentőségét megérteni.

megtekintése,
kultúrált viselkedés,

6. Néhány közmondást, szólást adekvátan használni.
7. Egyszerűbb keresztrejtvényt megoldani, megfelelő szavakat
önállóan megtalálni és beírni.

Környezet és
egészségnevelés:

8. Eligazodni a tv-újságban, a teletext információi és a műsorok
között.

egészségnevelés,
érzékszervek védelme,

9. Közlekedési táblákat és jelentésüket biztosan ismerni.
10. A piktogramok információit ismerni, és betartani.

Életvitel és gyakorlat:
piktogramok,
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Ismeretek

szabadidő eltöltése,

1. Klasszikus költőink verseinek hallgatása, olvasása (Himnusz,

vásárlás, főzés,

Szózat, Nemzeti dal, rövidebb részletek megtanulása).
2. A gyermekek élete a különböző korokban (Kincskereső

Információs eszközök

kisködmön, Pál utcai fiúk, illetve napjainkban játszódó

használata: filmek,

novellák, illetve filmrészletek).

filmrészletek

3. Történelmi regék, mondák megismerése (olvasás,

megtekintése,

megtekintés, eljátszás).
4. Kapcsolat a könyvvel. Képregény, szimbólumok.

Ábrázolás-alakítás:

5. Szólások, közmondások, szlogenek, reklámszövegek

kiállítások, tárlatok

értelmezése.

látogatása,

6. Könyv, folyóirat, újság, lexikon különbsége. Újságolvasás.
7. Játék a betűkkel (játékos feladatok írásban), hiányos mondatok Ének-zene:
zenehallgatás,

kiegészítése, keresztrejtvény.
8. Tv, Videó, DVD műsorának közös megtekintése (ifjúsági
filmek, filmsorozatok epizódjai).
9. A valóság és a médiában ábrázolt helyzetek (hihető-hihetetlen)
elkülönítése.
10. Érzelmek megértése nem verbális jelzésekből, az érzelmek
megfogalmazása és őszinte vállalása (arckifejezések,
gesztusok értelmezése).
11. TV-műsorújság átnézése, állandó műsorok időpontja.
12. Ételreceptek, használati utasítások olvasása szükség szerint.
13. Közlekedési táblák gyalogosokra vonatkozó jelzései.
14. Tágabb környezetben használatos piktogramok megtalálása és
értelmezése (mosdó, lift közintézményekben, számítógép,
mobiltelefon jelzései, kezelési utasítások).
Tevékenység
1. Könyv vásárlása, megbecsülése, saját könyv, kölcsönzés.
2. Olvasmányok közös olvasása, megtárgyalása.
3. A szövegek értelmezése, átfogalmazása, történetbe foglalása.
4. Szemelvények, történetek olvasása, meghallgatása, megnézése
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felvételről.
5. Versek hallgatása. A füstbe ment terv című vers közös elolvasása.
6. A teljes művek végighallgatása, az 1. szakasz pontos megtanulása,
éneklése.
7. Történet elmesélése ábrák (képsorozatok) segítségével, képi
ábrázolások értelmezése (időrend, összefüggések).
8. Audiovizuális eszközök szakszerű használata (bekapcsolás,
hangerő szabályozása).
9. Fim(részlet) megtekintése, megbeszélése.
10. A filmekben látottakat és a valóság viszonya, példák gyűjtése,
csoportosítása (az utánzás veszélyeinek tudatosítása).
11. Következtetések, reakciók (képek, mozgóképek értelmezése, saját
viselkedés elemzése videofelvétel, fotó alapján), helyes, helytelen
differenciálása.
12. Hosszabb, bővített mondatba megfelelő állítmány kiválasztása,
beírása.
13. Tv-újság olvasgatása, adott műsorok keresése időpont és cím
alapján. (Teletextről műsor kiválasztása, megkeresése).
14. Programfüzet átnézése (kulturális és szabadidő programok, helyi
programok).
15. Gyűjtés, értelmezés.
16. Vásárlási lista összeállítása recept alapján.
17. Eszközök használata a használati utasítás szerint.
18. Tanulmányi séta során táblák gyűjtése, jelentése.
19. Piktogramok gyűjtése, értelmezése (ki talál többet, mit jelent?).
20. Levélben kapott feladat néma elolvasása, elvégzése.
21. Keresztrejtvény közös megfejtése.
22. Versenyek, játékok (kvíz, szójáték, kitalálós, most mutasd meg).
Kulcsfogalmak/

mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és

Fogalmak

ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia. Felmerülő
ismeretlen fogalmak tisztázása, régi korok, történelmünk nagyjai,
mozi, színház, koncert, néző múzeumok, szabadtéri programok,
meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak
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címzett, piktogramok és jelentésük. (Veszélyt jelző piktogramok,
színek, rövid feliratok). Rokonértelmű szavak, múlt-, jelen- és jövő
idő, ismeretlen szavak magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész, vers,
rím, ritmus, ismeretlen kifejezések magyarázata, versek szavainak
értelmezése, megbeszélése, a teletext címszavai.

Tematikai egység

4. Társas kapcsolatok.

Órakeret: 100

Konfliktuskezelési technikák.
Előzetes tudás

1. Saját cselekedet helyes megítélése.
2. Elemi udvariassági szabályok ismerete és spontán alkalmazása.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az alkalomnak megfelelően viselkedni, a felnőtt felügyelet
időleges megszüntetési körét bővíteni (kirándulás,

célok

klubfoglalkozás).
2. Beilleszkedni és alkalmazkodni kisebb és nagyobb közösségekbe.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Röviden, lényegre törően, jól artikuláltan telefonálni.

Társadalmi ismeretek:

2. Saját és mások viselkedését helyesen megítélni.

társas kapcsolatok,

3. Megbízható, őszinte kapcsolatokat kialakítani.

lakóhelyi, közlekedési

4. Az önértékelést és helyzetfelismerést folyamatosan erősíteni.

helyzetek, felkészülés

5. Véleményt megfogalmazni, megvédeni és vállalni (külön

a felnőtt életre,

figyelemmel a családon belüli- és a munkahelyi erőszak
érzékelésére, elhárítására).

Életvitel és gyakorlat:
személyes szükséglet,

Ismeretek

háztartási teendők,

1. Telefonálás (vonalas és mobil készüléken).

gondozás, vásárlás,

2. Kapcsolatteremtési módok különböző szituációban (példák
gyűjtése a mindennapok eseményeiből).
3. Viselkedési helyzetek megoldása (példák gyűjtése és a
megoldási javaslatok megbeszélése).

Információs eszközök
használata:
anyaggyűjtés,

202

1779

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

4. Az együttélés szabályai.

filmrészletek,

5. A társadalmi együttélésre jellemző kifejezések és szólások,
közmondások megértése (rövid történetekkel illusztrálva a

Gyakorlati képzés

szólásokat, közmondásokat).

előkészítése:

6. Szabadidőben végzett tevékenységek viselkedési szabályai.

munkavállalás,

7. Illemszabályok nyaraláskor.

munkahelyi

8. Mindennapos élethelyzetek, viselkedési szokások

viselkedés,

feldolgozása.
9. Különböző társadalmi szerepek elfogadása, összehasonlítása.
10. A korlátozottság elfogadása, saját lehetőségek felmérése,
vágyak megtervezése, függés előnyei.
11. Beszélgetés és helyzetgyakorlatok különböző témákról,
különböző személyekkel.
12. Munkahelyi viselkedési szokások és problémás szituációk
megbeszélése.
13. Családi kapcsolatok.
14. Párkapcsolatok.
15. Elfogadhatatlan helyzetek érzékelése, erőszak kezelése.
Tevékenység
1. Telefonbeszélgetés gyakorlása mesterségesen kialakított, és valós
helyzetekben (tárcsázás, üdvözlés, beszélgetés, ismerőssel,
idegennel).
2. Tájékozódás a telefonkönyvben.
3. Helyzetgyakorlatok (buszon maradt a táskád, a busz elmegy/,
levél, csomag feladása a postán/, gyógyszer vásárlása/, rendőrségi
igazoltatás/, rendkívüli közlekedési változáskor segítség kérése az
utazási cél eléréséhez, utazásnál, vásárlásnál ki viszi a csomagot/
ha nincs elég hely, ki üljön le /autóban ki hova üljön /öltözködés,
tisztálkodás, köszönés, hangoskodás, alkalmazkodás, milyen
közös programot szervezzenek).
4. Helyzetgyakorlatok (valaki elvesz a táskádból valamit/, valaki
helytelenül bánik a háziállatával/, falra firkálást lát/, kicsik játékát
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zavarják/, késik a megbeszélt helyszínről/, le kíván szállni
járműről, de áll valaki az ajtóban/, rosszindulatú megjegyzést
tesznek jelenlétében valakire, hogyan reagáljon).
5. Milyen ember, - akinek a szeme sem áll jól/, - lógatja az orrát/, vigyorog, mint a vadalma /(további példák gyűjtése, értelmezése).
6. Milyen a viszony, ha –együtt vannak sülve-főve.
7. Mit jelent – lóg a nyakán, - kellemetlenül érintette az eset, megrázó élmény, - eltávolodtak egymástól, - távol kerültek
egymástól.
8. A környezet hierarchikus felépítésének megtanulása, különböző
viszonyulási módok gyakorlása, alkalmazása. (családi viszonyok,
főnök, beosztott).
9. Önmaguk elhelyezése a rendszerben, alá – fölérendeltség
megértése, elfogadása.
10. Irányított beszélgetés, segítségkérés lehetősége, biztonság (Késve
érkezés a munkahelyre, nincs kedve munkába menni, a rábízott
feladatot nehézsége miatt nem tudja megoldani, elrontotta a
munkadarabot, kigúnyolja munkatársa, beteg, szabadságra megy,
nem talál valamit, megkapja a fizetését és társai inni,
szerencsejátékozni hívják, otthon lakik, kell-e hazaadnia a
fizetéséből).
11. Párkapcsolatok, barátság, szerelem (a kapcsolatok helyes és
helytelen kezelése) példákon keresztül helyzetelemzés,
állásfoglalás.
12. Milyen az igazi barát, mi engedhető meg az iskolában, mikor van
a testi szerelem ideje, partnercserék, betegségek, védekezés,
házasság.
13. A hazajárás ideje, munkamegosztás otthon, egyedüllét
szükségessége, annak közlési módja (viselkedés az aktuális
családi körülményeknek megfelelően).
Kulcsfogalmak/

Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése. Nyilvános telefon,

Fogalmak

telefonkártya, telefonszám, mobil telefon, előfizetés, a beszélgetés
díja, takarékosság. A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és
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bővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához
szükséges formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon).
A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak
tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény,
önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend,
napirend, kötelességtudó, megbízható.
A tanuló
1. igényli az olvasást,
2. képes az olvasott szöveg megértésére, a tartalom rövid

A fejlesztés várt

összefoglalására, a tanulságok levonására,

eredményei a két
évfolyamos ciklus

3. képes olvasható írásra rendezett külalakkal,

végén

4. képes egyszerű hibákat megtalálni, javítani,
5. képes kapcsolataiban megbízható és őszinte viselkedés
tanúsítására, saját maga és mások helyes megítélésére,
6. képes nyilvános helyen feltűnés nélküli beilleszkedésre.
7. a tanultak önálló alkalmazására jó helyzetfelismeréssel,
8. a kommunikációs eszközök és sajtótermékek kínálatából
korosztályának, érdeklődésének megfelelő tartalmak
kiválasztására.
Számolás-mérés

A számolás-mérés tantárgy megerősíti az általános iskolában elsajátított ismereteket,
készségeket és megalapozza a minél önállóbb életkezdéshez és a gyakorlati tevékenységek
elsajátításához szükséges számolási, számítási és mérési ismereteket. A tantárgy
tananyagának elsajátítása során folyamatosan törekedni kell a mindennapi élethez,
önellátáshoz,

munkatevékenységekhez

gyakorlatba

ágyazottan

kapcsolódó

feladatmegoldásokra, kerülni kell a túlzott elméletieskedést, fontos a műveletek tapasztalati
megerősítése különböző mérő- és szemléltető eszközökkel. Nagy hangsúlyt kell helyezni a
gyakorlati

oktatást

megtapasztalására,

megalapozó
a

több,

hossz-,

kevesebb

súly-,

terület-,

mennyiségek

kerület-,

felismerésére

térfogatmérések
és

a

szükséges

tevékenységhez az elégséges mennyiség meghatározására, az alapanyagok beosztásának
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megalapozására. A számolási műveletek gyakorlásán és az alapvető logikai feladatok
megoldásán túl a tantárgy feladata a felnőtt lét megismerését segítő térbeli és időbeli
tájékozódási ismeretek bővítése, a mindennapi feladatok tervezéséhez szükséges szempontok
figyelembevételével. A térbeli tájékozódás segítése érdekében fontos a közvetlen
környezetben és a tágabb környéken történő eligazodás segítése, a közlekedési útvonalak
feltérképezése. Az időbeosztás és az idővel történő gazdálkodás állandó gyakorlása, a
rendszeresség és a tervezés fontosságának hangsúlyozása elősegíti az önszabályozás
kialakulását. A számolás-mérés tantárgy tanítása lehetőséget ad a családi pénzbeosztás
szempontjainak megismerésére, a munkabér értékének felismertetésére, a jövedelmek
beosztásának tervezésére, a vásárlások során a fontos és nem szükséges áruk elkülönítésére, a
fölösleges költekezés és túlköltés megelőzésére.
A számolás-mérés tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés terén a
szabályok betartására, a kitartásra és pontosságra neveléssel, a takarékosság szempontjainak
felismertetésével és a mennyiségek igazságos elosztására és arányos beosztására nevelésével.
A családi életre nevelés terén felkészít a lakókörnyezetben történő eligazodásra, a havi, heti és
napirend munka, tanulás, pihenés, szórakozás ésszerű beosztására és családi jövedelem
beosztásának megismerésére és tervezésére. A fenntarthatóság, környezettudatosság
fejlesztési területen támogatja a takarékos, beosztó életvitel tervezésének és kivitelezésének
elveit.
Pályaorientáció területén segíti a munkavégzéshez kapcsolódó mérési tevékenységek és
számítási műveletek megismerését és elősegíti a szükséges segédeszközök tervezését.
Gazdasági és pénzügyi nevelés területén felkészít a minél önállóbb életvitelhez szükséges
gazdálkodási és takarékossági feladatok ellátására. A tanulás tanítása területen segíti az önálló
tervezéshez, gondolkodáshoz szükséges adatok felismerését és gyűjtését.
A kulcskompetenciák fejlesztése során az anyanyelvi kommunikáció fejlődését a tantárgy a
számolási és mérési tevékenységek, adatok, mértékegységek helyes megnevezésének
tudatosításával erősíti.
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A matematikai kompetencia fejlesztéséhez a tantárgy a matematikai nyelvezet és gondolkodás
alapjainak valamint az alapvető mérési, számolási tapasztalatok és összefüggések
megismertetésével járul hozzá.
A természettudományos és technikai kompetencia fejlődését a természet által meghatározott
egyszerű fizikai paraméterek, természeti jelenségek megismertetésével támogatja. A
számolás-mérés tantárgy a digitális kompetenciaterület fejlődését segíti a különböző
mérőeszközök helyes alkalmazásának elsajátításával és a számolási műveletekhez a különféle
digitális eszközök bevonásával.
A tantárgy a hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődésében az önálló
ismeretszerzés és minél önállóbb következtetések levonásának támogatásával járul hozzá.
Tematikai egység

1. Térbeli és időbeli tájékozódás

Előzetes tudás

1. A rendelkezésre álló idő beosztása.

Órakeret: 80

2. Eligazodás az időpontok között (dátumok).
Tantárgyi fejlesztési

1. A térbeli, időbeli tájékozódást fejleszteni.

célok

2. Helyesen értelmezni a mindennapi életben használt földrajzi
kifejezéseket, és spontán beszédben helyesen használni a
tanultakat.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Otthonosan és felelősségteljesen mozogni az iskola és otthona Kommunikáció:
környékén.

szókincs-bővítés,

2. Ismerni az otthon - iskola útvonalát, eligazodni a környező
utcákban.

Társadalmi ismeretek:

3. Alapvető térképismereteit (égtájak, földrészek és néhány
ország megmutatása) bővíteni.

lakóhely, közlekedés,
történelmi ismeretek,

4. Eligazodni Magyarország térképén.
5. Megérteni az időbeliség, és az időtartamok közti
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nagyságrendbeli különbségeket.

élettelen környezet,

6. Időpontot pontosan meghatározni kétféle óra alapján.

felszíni formák,

7. Az időt hasznosan eltölteni, és jól kihasználni.
8. Tájékozódni tágabb időhatárokon belül.

Gyakorlati képzés

9. Érdeklődni történelmi események, és személyek iránt.

előkészítése:
munkavégzéssel

Ismeretek

kapcsolatos időbeli

1. Tájékozódás az otthon és az iskola környékén.
2. Alapvető

földrajzi

ismeretek,

térképolvasás,

ismeretek,
jelzések

értelmezése.
3. Magyarország térképe.
4. Idő. Az időfogalom szűkebb és tágabb kiterjedése (múlt –
jelen – jövő).
5. Az óra, napirend, heti beosztás.
6. Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok).
7. Ismerkedés régmúlt korokkal (történelmi időszakok).
Tevékenység
1. Tájékozódás szűkebb környezetben: az iskola minden
helyiségének, dolgozójának, azok munkamunkahelyeinek
megismerése, lehetőség szerint azok felkeresése, az ott kapott
megbízatások önálló teljesítése.
2. Az iskola címének elmondása, leírása.
3. Lakóhely, iskola megmutatása a település térképén. (Budapest
térképén).
4. Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen, (BKV térképen),
egyes útvonalak bejárása, felidézése a térképen.
5. Saját lakcím leírása, bejelölése a térképen, egymás
„meglátogatása” (útvonal meghatározása).
6. Égtájak nevei, értelmezésük (Településünktől északra,
Budapesttől északra).
7. A földgömb. Magyarország és Budapest térképének
tanulmányozása, piktogramok, színjelzések értelmezése.
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8. Távolságok becslése, lemérése, átszámítása. Autóutak,
vasútvonalak „bejárása”. Piktogramok értelmezése.
9. Látogatás a Planetáriumban, csillagok, bolygók, a Nap, a Föld
fogalma, a földgömb tanulmányozása, tengerek, óceánok,
földrészek helyének meghatározása.
10. Híradások, események helyszínének megkeresése.
11. A Föld különböző tájairól albumok, képes újságok lapozgatása,
helyszínek megkeresése térképen.
12. Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontok fontossága
(nyitva tartások, menetrend, TV-műsor).
13. Időegységek a másodperctől az évszázadig.
14. Digitális és hagyományos óra jelzéseinek egyeztetése.
15. Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikus váltakozása.
16. Születési év és jelen év különbségéből az életkor kiszámítása.
17. Az év felosztása egy oldalas naptárban nap, hét, hónap, évszak év
váltása minden variációban tevékenységek időtartamának
meghatározása (mennyi ideig tart az iskolaév, a tavaszi szünet, az
ebéd, egy mondat leírása, egy fogmosás).
18. Napi tevékenységek időtartamai.
19. Napirend készítése a tevékenységekre fordított időtartamokkal
(összesen 24 óra), eseményekhez megfelelő időegység
megválasztása.
20. Jelenlegi időpont helyes megállapítása.
21. Időtartamok kiszámítása a kezdési és befejezési időpontból (egy
éves időtartam érzékelése tavaly ilyenkortól mostanáig, a szünidő
hosszát kiszámítani utolsó és első tanítási nap alapján).
22. Téli és nyári időszámítás.
23. Beszélgetés régi korokról (történelmi évszámok, értelmezésük).
24. Régi épületek, bútorok, ruhák, szerszámok megfigyelése.
25. Múzeumlátogatások, feliratok, magyarázatok olvasása,
értelmezése.
Kulcsfogalmak/

helyiségek, munkakörök, település, megye, kerület, utca, házszám,

fogalmak

középületek, lakóépületek, közterületek, égtájak, földrészek,
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országok, természeti képződmények, időpontok meghatározása
többféle módon (fél 8, 7.30, l9.30), másodperc, stopperóra,
munkaidő, szabadidő, szabadidős tevékenységek, 1 évvel ezelőtt, 1 év
óta, 1 év múlva kifejezések értelmezése, régi, ócska, antik, műemlék,
időszalag, tömegközlekedés, BKV, átszállás, közlekedési csomópont
távolsági és tömegközlekedési eszközök, Északi sark, Déli sark,
Egyenlítő, földrészek, országok nevei, időegységek nevei, időtartam,
tanév, naptári év, évad, szezon, tanítási szünet, szünidő, honfoglalás,
király, szabadságharc, háborúk

Tematikai egység

2. Műveletek

Órakeret: 104

Előzetes tudás

Számológép használat. Összeadás alkalmazása a mindennapi életben.

Tantárgyi fejlesztési

1. Képességeinek megfelelő mértékben elvégezni a műveleteket,
becslési, önellenőrzési képességét fejleszteni.

célok

2. A feladat megoldását megtervezni, és helyesen kiszámolni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Megbecsülni, kiszámítani és ellenőrizni a műveletek
eredményét.

Kommunikáció:
szókincs, szövegértés,

2. Felismerni az ellentétes műveletek összefüggéseit.
3. Felismerni a számok nagyságrendjét, alaki, - és helyi értékek
különbségét megérteni.

Társadalmi ismeretek:
személyi szükséglettel,

4. Egyéni képességek szerint elolvasni a számokat és reálisan
megkülönböztetni nagyságrendjüket.

felnőtt élettel
kapcsolatos témák,

5. A feladatot logikusan átgondolni és a megfelelő művelet

közlekedés,

kiválasztani.
6. Helyesen megfogalmazni a választ a szöveges feladatban
feltett kérdésre.

Életvitel és gyakorlat:
vásárlás, piktogramok,

7. Megbízhatóan alkalmazni a számológépet, az eredményt
becsléssel ellenőrizni.
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Ismeretek
1. Műveletek 100-as körben (egyéni képességekre fokozott
figyelemmel).
2. Számkör bővítése.
3. Számológép használata (ellenőrzés, önellenőrzés).
4. Szöveges feladatok (megoldási terv készítése, az eredmény
értelmezése, válasz megfogalmazása).
Tevékenység
1. A tanult műveletek végzése egyre nagyobb önállósággal egy és
kétjegyű számokkal.
2. Saját színvonalukon önálló számolás, közös ellenőrzés, önálló
javítás.
3. Összetett, több műveletet tartalmazó feladatok végzése, tagok
felcserélése összeadásnál.
4. Összeadás és kivonás – az ellentétes műveletek fogalma,
ellentétes műveletek összefüggéseinek felismerése.
5. Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a mindennapi életben.
6. Szorzás a számológéppel, ellenőrzése összeadásokkal, osztással.
7. Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, az eredmény ellenőrzése
fordított művelettel.
8. Nagy számok kiolvasása, ezres, 10- és 100 ezres számjegyeinek
megszámlálása, nagyságrendjük megállapítása, teljes számok
elolvasása.
9. Helyértékek megállapítása. 0-t tartalmazó számok kiolvasása, 1, 2,
3, és négyjegyű számok elolvasása, írása diktálás után,
számjegyek egymás alá írása, nagyságrendek megállapítása.
10. Árak nézegetése árjegyzékekben a „túró rúditól az Audiig”.
11. Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása.
12. Alaki- és helyi érték differenciálása.
13. Telefonszám lejegyzése, elolvasása.
14. Szöveges feladatok megbeszélése, szükséges műveletek
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megállapítása, elvégzése, ellenőrzése, a kapott eredmény
értelmezése, eredmény szöveges megfogalmazása.

Kulcsfogalmak/

egyesek, tízesek, százasok helye, maradék hozzáadása, számok nevei

fogalmak

tízezertől, olcsó, drága, akció, leértékelés, sorrend, ellenőrzés,
becslés, kitörlés, javítás, kérdés tisztázása, megválaszolása szóban
plusz és mínusz jelentése, a számolásnál és a mindennapi életben,
tízezer, százezer, millió, szám, számjegy sorszám fogalmak
különbsége, számológép-számítógép különbsége, tervezés,
végrehajtás, válasz megfogalmazása

Tematikai egység

3. Mértékegységek, mérések, a pénz

Előzetes tudás

Pénzhasználat. Pontosság.

Tantárgyi fejlesztési

1. A pénzzel kapcsolatos felelős gondolkodást kialakítani.

célok

2. Takarékosság szükségességét megérteni, elfogadni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 140

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Kiválasztani és helyesen alkalmazni a megfelelő mérőeszközt,
pontosan mérni.

Kommunikáció:
szókincs-bővítés,

2. A pénz gondos kezelését, megőrzésének módját ismerni.

olvasás, írás,

3. Differenciálni a szükséges és a luxuscikkeket.
Társadalmi ismeretek:
Ismeretek

felkészülés a felnőtt

1. Mérési gyakorlatok, mértékegységek, mérések.

életre,

2. A pénz, pénzkezelés, banki ismeretek.
Környezet-ismeret:
Tevékenység

emberi test,

1. Különböző típusú mérésekhez megfelelő eszköz kiválasztása,
mértékegység meghatározása.

Életvitel és gyakorlat:
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2. Mérőeszközök használatának megfigyelése különböző üzletekben. háztartási munka,
3. Mérőeszközök helyes használata.

vásárlás, takarékosság,

4. Egymás testmagasságának mérése, összehasonlítása.
5. Egymás testsúlyának becslése, mérése, adatok feljegyzése,
mérések megismétlése fél év után, változás kiszámolása.

Gyakorlati képzés
előkészítése:

6. Mennyiségek növelése, csökkentése, értékek önálló megállapítása, munkavállalás,
leírása.

munkabér, rezsi

7. Súly- és térfogat-mérések a tankonyhán.

elemei,

8. A napi gyakorlatban használt mennyiségekkel kapcsolatos
fogalmak megismerése (csipetnyi só, csepp ecet, borsónyi, diónyi,
morzsányi, ujjnyi, hajszálvékony). Hosszúságmérés a szövéssel
kapcsolatos nagyságrendben.
9. Mért adatok összehasonlítása, szemmérték ellenőrzése méréssel,
optikai „csalódások” ellenőrzése (egyenlő, pedig eltérőnek
látszik).
10. Papírpénzek, érmék felismerése, megnevezése, értékük
összehasonlítása.
11. Összegek kiszámolása, váltások.
12. Különböző jövedelemforrások számbavétele.
13. Jövedelmek, megélhetési költségek, „rezsi”, villany-, gáz-,
telefon-, ebéd-befizetés, BKV- bérlet nagyságrendje,
összehasonlítása.
14. Számlák befizetésének, pénz feladásának megfigyelése.
15. Vásárlások.
16. Üzletekben, katalógusokban árak megfigyelése.
17. „Mit vehetnél ennyi pénzből?” becslés, javítás.
18. Hasonló áruk keresése több katalógusban.
19. „Melyik olcsóbb?” Árak és mennyiségek összefüggése.
20. Akciós árak, az eredeti és a leszállított ár különbségének
kiszámítása.
21. Termékek árainak becslése, ellenőrzése „mennyit tévedtél?”
22. Hirdetésekben, plakátokon összegek keresése.
23. Különböző szolgáltatások árai.
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24. Pénz beosztása. Szükséges és szükségtelen áruk.
25. Egyszerűbb banki fogalmak megismerése (bankszámla,
bankkártya, átutalás, kamat).
Kulcsfogalmak/

személy- és konyhai mérleg, mérőszalag, vonalzó, bank, bankkártya,

fogalmak

csekk, készpénz, jövedelem, adósság, hitel, kölcsön, részletfizetés,
takarékosság, több, kevesebb, pontosan annyi, nőtt, hízott, fogyott,
papírpénzek felismerése, címletükről és színükről, megtakarítás,
bank, posta, csekk, bankkártya, ellenőrző szelvény
A tanuló képes

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

1. számok (nagy számok) kiolvasására, nagyságrendjük
érzékelésére,
2. mérések, mértékegységek alkalmazására,
3. több művelettel végezhető szöveges feladatok megértésére,
szükséges műveletek elvégzésére,
4. időegységek adekvát használatára
5. a számológép megbízható alkalmazására,
6. a pénz fontosságának megértésére, beosztására, megóvására.
Etika

A tantárgy kiemelt célja a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, magatartási formák
megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó döntések,
cselekedetek motivációinak felismerése. Az emberi tulajdonságok bemutatása, a pozitív és
negatív tulajdonságok megkülönböztetése. Az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges
etikai normák tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás
miatti megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés. Az érzelmek
kimutatása megfelelő formáinak elsajátítása, mások érzelmeinek megértése. A nézeteltérések
megvitatásában a kulturált formák iránti igény felkeltése, az érdeksérelmek miatti ellentétek
kölcsönös konszenzuson alapuló feloldására nevelés. Önismeretre és mások megismerésére
törekvés iránti igény kialakítása, saját belső tulajdonságok fejlesztése.
Kiemelt feladat a családi iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollja, a munkával létrehozott
értékek megbecsülése.
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A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden
szegmensét

befolyásoló,

elfogadott

erkölcsi

normák,

minták,

követendő

példák

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben. Az emberi magatartás, motivációk,
konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, önmaga és mások
értékeit tiszteletben tartó viselkedés kialakításában.
Az önismeret és társaskultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső
tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló
felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei
egyensúlyának fontosságát.
A testi és lelki egészsége nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas kapcsolatok
kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és közösségi
megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az egymásra
figyelés és egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának felismerését.
A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, testvéri és
párkapcsolatoknak megértését és tiszteletben tartásuk fontosságát, a magánélet védelmét.
A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek megfelelő
viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismerésével segíti.
Tematikai egység

1. Egyén, közösség, társadalom

Órakeret: 20

Előzetes tudás

A családban, valamint a formális és informális, iskolai
közösségekben szerzett személyes tapasztalatok.

Tantárgyi fejlesztési

1. Ismerni a helyes viselkedés formáit, fordulatait.

célok

2. Tisztázni és rendszerezni vonzalmait, kapcsolatait, és megnevezni
azok típusát.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
Pontok
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Fejlesztési feladat
1. Kapcsolati hálót felrajzolni, saját helyzetét rögzíteni, törekvés a

Kommunikáció:

minél jobb pozíció megszerzésére (Saját közösségek - család,

olvasás-írás,

iskolai közösségek, munkahely):

szókincsbővítés,

2. A közösségekben, társaságokban történő állandó változásokat

konfliktuskezelés,

áttekinteni, tudatosítani, azokhoz alkalmazkodni.
a. Barátságok, kapcsolatok.

Társadalmi ismeretek:

b. Különböző közösségek – különböző viselkedési

szituációs gyakorlatok,

elvárások.
c. Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott
közösségben?

Információs eszközök
használata:

3. Társadalmi normákat ismerni, elfogadni, a kívánatos, az

anyaggyűjtés,

elfogadható és az elfogadhatatlan magatartást felismerni.

filmrészletek,

Ismeretek

Gyakorlati képzés

1. Közösségek – erőt adó és negatív hatású közösség körének

előkészítése:

áttekintése.

munkavállalás,

2. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség helye az munkahelyi
egyén viselkedésében.

viselkedés,

3. Együttérzés másokkal, saját helyzet reális értékelése.
4. Páros- és közösségi kapcsolatok körének áttekintése –
hasonlóságok és különbségek számbavétele.
5. Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek tartalmának
tisztázása.
6. Erőszak, bántalmazások megelőzésének, elkerülésének, segítség
kérésének módja.
Tevékenység
1. Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott
csoportban.
2. Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon
keresztül.
3. Saját kapcsolati háló megrajzolása (családban, iskolai
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közösségben).
4. A közösségi élet szabályainak (törvények, házirend, napirend,
munkarend) megismerése, cselekvés ezeknek megfelelően
(hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot, miképpen tudja a
csoport segíteni az egyént).
5. A társadalom tagjainak sokszínűségének áttekintése, ezek
elfogadása (férfi - nő, nemzetiségek saját környezetükben – más
népek tagjai: bőrszín, nyelv, vallási különbözőségek saját
tapasztalatok ezzel kapcsolatban).
6. Szerepjáték, kapcsolat létesítése, viták rendezése, kapcsolat
lezárása (szakítás), abúzus, zaklatás eseteinek felismerése,
segítség kérésének lehetőségei.
7. Bizalmi kapcsolat kialakításának lehetőségei.

Kulcsfogalmak/

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás,

fogalmak

engedelmesség, törvény, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény,
előítélet, tévhit.
A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük
újabbakkal.
Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges formulák
(térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon).
A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak
tisztázása.
Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség,
ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, napirend,
kötelességtudó, megbízható.

Tematikai egység

2. Önismeret. Testi és lelki egészség

Órakeret: 30

Előzetes tudás

1. Külső és belső tulajdonságok köre, saját jó és rossz tulajdonságok
ismerete.
2. Őszinteség a kapcsolatokban.

Tantárgyi fejlesztési

1. Érzelmeit megfelelően kezelni. Lényeges és lényegtelen
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körülményt egyre biztosabban megállapítani.

célok

2. Az önismeretet, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés
iránti igényt kialakítani, fejleszteni.
3. Törekvés a káros szokások kijavítására.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
Pontok

Fejlesztési feladat
1. A jó és a rossz tulajdonságokat felismerni.

Kommunikáció:

2. Önmagát és társait jellemezni (reális önismeret).

olvasás, írás,

3. Felelősséggel viselkedni (a kritika elviselése, kiállás a saját szókincsbővítés,
vélemény mellett, sérelmeiről beszélni).

Médiaismeret non-

4. Hatékonyan és konstruktívan részt venni a szűkebb környezet
életében.

verbális
kommunikáció,

5. Megfogalmazni a kapcsolatokra vonatkozó igényét.
6. Ismerni és használni az udvariassági formákat.

Osztályfőnöki óra:

7. Az egészséges életmód pozitív hatásaira rámutatni.

beilleszkedés,

8. A káros szenvedélyek körét ismerni, kialakulásukat elkerülni.

alkalmazkodás,

Segítségkérés módját és helyét megismerni. Segélykérő
telefonszámokat ismerni.

Környezetismeret: az emberi

Ismeretek

testtel kapcsolatos

1. Önjellemzés, reális önértékelés (jó- és rossz tulajdonságok, mi

ismeretek,

jellemző rám, külső megjelenés, ujjlenyomat, hangszín, a vérből
megállapítható azonosság DNS).

Életvitel és gyakorlat:

2. Iskolai, munkahelyi, lakóhelyi kapcsolatok, osztálytársak, barátok. személyes szükséglet,
(milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem)

vásárlás,

3. Az emberi természet megnyilvánulásai, a helyes életvezetés
kialakítása. Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése,

Ábrázolás-alakítás:

kialakulásának megelőzése. (Dohányzás (aktív – passzív).

portré, önarckép

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta). Fiatalkori készítése,
bűnözés, kábítószer-használat. Fertőző betegségek (AIDS,
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hepatitis). Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya,
sportfogadás).
4. Viták, érdekek, ellentétek megoldása békés úton, ha szükséges
segítség igénybevételének módja. (A különböző, prevencióval
foglalkozó szervezetek és technikák megismerése.)
5. Beilleszkedés, alkalmazkodás, egymás tisztelete és segítése.
6. Az „ÉN” kapcsolódása: szoros és felszínes kapcsolatok közötti
különbségek észrevétele (a kapcsolatok kétoldalúak, a partner
szándékától is függnek). Lelki bántalmak, sérelmek
következményei. Feszültségoldás.
7. Szeretet, szerelem érzése.
8. Helyes viselkedés: – Érzelmi kapcsolatok férfi és nő között.
9. Párkapcsolatok. Házasság. Családi felelősség, kötöttség.
10. Közlekedés és vásárlás közbeni kommunikáció, és viselkedés.
11. Udvariassági formák ismerete és használata.
12. A napi fogyasztásban fellelhető áru, szaküzlethez történő
hozzárendelése (különös tekintettel az egészségre kedvező hatású
élelmiszerekre).
Tevékenység
1. Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése. Irányított,
beszélgetés, rajzolás.
2. Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika).
3. Külső és belső tulajdonságok számbavétele, fénykép nézegetése:
régi – új, mi változott. A tulajdonságok csoportosítása különböző
szempontok szerint (megváltoztatható tulajdonság: hajszín,
állandó, csak egy emberre jellemző tulajdonság: ujjlenyomat).
4. Önbírálat, mások bírálata, a kritika elfogadása, vélemény
megvédése szituációs gyakorlatok a témával kapcsolatban
(rendezetlen külsővel jelentél meg az iskolai ünnepélyen, a
kulturált étkezés szabályait nem vetted figyelembe az
osztálykiránduláson).
5. Javaslatok és tervkészítés a „hibajavításra”.
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6. Családi kapcsolatok (szülők, nagyszülők tisztelete miben
nyilvánulhat meg).
7. Képek, könyvek, videofilmek megtekintése. Beszélgetés,
csoportosítás, szituációs játék. Felvétel készítése
helyzetgyakorlatokról, a felvételek megtekintése és megbeszélése.
8. Érzelmi kapcsolatok feltérképezése, munkatársi, baráti, szeretet,
szerelmi kapcsolatok (rokonszenv, ellenszenv, őszinteség,
hazugság, választás, döntés, helyzetek megoldása, a választott
megoldás indoklása).
9. Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott
jellemzés elfogadása, vagy elutasítása, párválasztás.
10. Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók).
11. Filmrészletek irodalmi szemelvények a témával kapcsolatban (Te
mit tennél, azonosulás a szereplővel, ítéletalkotás, helyes,
helytelen felismerése).
12. Saját tapasztalatok az egészségi állapot, jó – rossz hangulat hatása
a közérzetre.
13. Tudatosság a negatív hatások kivédése érdekében (önmegfigyelés,
önfegyelem, önkritika), megtörtén, és szimulált esetek közös
megbeszélése.
14. Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk
helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése.
15. Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása társakkal.
16. Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a
negatív hatásokról.
17. A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a
lelki egyensúly visszaállítására). Megelőzés.
18. Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról,
hogyan lehet ezeket elkerülni (alkohol, cigaretta és drog
visszautasítása), a napirend és az egészséges életmód segítségével.
19. Segítséggel vásárlás gyakorlása (szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok) alkalmazható kommunikációs formák
(udvariassági formák).
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20. Napirend összeállítása (aktivitás, pihenés, egészséges életmód:
táplálkozás, sport)
Kulcsfogalmak/

jellemzés, tulajdonság, viselkedés, közérzet, hangulat, bírálat,

fogalmak

dicséret, szeretet, szerelem, bolt, szaküzlet, bevásárlóközpont, áruház,
forgalomban lévő pénzek, élelmiszer árak, ruházati cikkek ára, kocsi,
lakás ára és a fizetés viszonya, rokon – ismerős, családfa,
ujjlenyomatvétel, rendőrség, vérvizsgálat, titkolás – beismerés, illik –
nem illik, bocsánatkérés, megbocsátás, tiszteletlenség, vita,
veszekedés, gyűlölet, tettlegesség, elfogadás, elutasítás, udvarlás,
szakítás, visszautasítás, viszonzatlan érzelmek, törvényes, tartós, futó
kapcsolat, következmények vállalása, konfliktuskezelés,
egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély,
függőségkerülés, -elhárítás, önismeret, önjellemzés, önkritika,
tervkészítés, hibajavítás, feszültségoldás, megelőzés, reális, pozitív és
negatív változás, önpusztítás, prevenció

Tematikai egység

3. Az ítélőképesség, az erkölcsi- és az

Órakeret: 15

esztétikai érzék fejlesztése
Előzetes tudás

Az egyéni és közösségi értékek felismerése, különbtétel a jó és a
rossz, az igaz és a hamis, valamint a szép és a rút között.

Tantárgyi fejlesztési

1. A törvénytisztelő, türelmes magatartást megalapozni, törekedni
mások elfogadására.

célok

2. Saját értékeket felismerni, a pozitív tulajdonságokat erősíteni,
véleményét kulturáltan megfogalmazni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi
alaptulajdonságokat felismerni, megnevezni.
2. Saját és mások viselkedését helyesen megítélni.
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3. Követendő példaképeket választani.

konfliktuskezelés,

4. Elítélendő magatartást felismerni.
5. Helyzetnek megfelelő kommunikációs formákat és viselkedést
gyakorolni.

Társadalmi ismeretek:
társas kapcsolatok,

6. Kommunikációs és metakommunikációs jeleket összehangolni.

lakóhelyi, közlekedési

7. Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő

helyzetek, felkészülés

véleményt.

a felnőtt életre,

Ismeretek

Információs eszközök

1. Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni

használata:

élet során (életkori sajátosságok).

anyaggyűjtés,

2. Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok feltérképezése.

filmrészletek,

3. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés formáinak ismerete.
4. Megértés más viselkedésével kapcsolatban.

Gyakorlati képzés

5. Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség.

előkészítése:

6. Verbális és nem verbális jelek (mimika, testtartás, testbeszéd)

munkavállalás,

felismerése és tudatos alkalmazása.

munkahelyi

7. Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő
összefüggésekben.
Tevékenység
1. Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából,
testbeszédből.
2. Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és
megfogalmazása, önjellemzés.
3. Társak, környezet jellemzése.
4. Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az
emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése.
5. Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása,
felvállalása az adott csoportban.
6. Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása.
7. Adott alkalomnak megfelelő külső megjelenés (ápoltság,
öltözködés) jelentősége, annak pozitív és negatív hatása.
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8. Csoportos beszélgetés:
9. párkapcsolatok, barátság, szerelem
10. milyen az igazi barát, mi engedhető meg az iskolában, mikor van
a testi szerelem ideje, partnercserék, betegségek, védekezés,
házasság
11. a hazajárás ideje, munkamegosztás otthon, egyedüllét
szükségessége, annak tapintatos közlési módja.
12. Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon
keresztül:
13. Szerepem a közösségben, törekvés a reális helyzetfelismerésre,
14. Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot,
15. Miképpen tudja a csoport segíteni az egyént.

Kulcsfogalmak/

A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük

fogalmak

újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges
formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon).
A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak
tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény,
önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend,
napirend, kötelességtudó, megbízható, együttérzés, szolidaritás
A tanuló képes

A fejlesztés várt

1. törvénytisztelő, türelmes magatartásra, mások elfogadására,

eredményei a két

2. saját értékeinek ismeretére, véleményének kulturált

évfolyamos ciklus
végén

megfogalmazására,
3. az önismeret, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti
igény kialakítására, fejlesztésére, törekszik a káros szokások
kijavítására,
4. a helyes viselkedés formáinak, fordulatainak alkalmazására az,
érzelmeinek megfelelő kezelésére.
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Társadalmi ismeretek
A társadalmi ismeretek tantárgy célja az általános iskolában elsajátított ismeretekre építve a
felnőtt élet mindennapjait átszövő történelmi, állampolgári és lakóhelyi ismeretek elmélyítése,
pontosítása. A tantárgy tanulása során a tanuló egyre differenciáltabban megismeri az
állampolgárságával, személyi okmányaival kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, a
társadalmi együttéléssel kapcsolatos szabályrendszert. Felismeri az állampolgárságához
kapcsolódó és a mindennapi társadalmi életben előforduló tevékenységeknél a szükséges és
elégséges segítségigénylési lehetőségeket, képes támogatott módon döntéseket hozni,
képviselni saját véleményét, igényeit. A lakóhely és a közvetlen környezet közlekedési
lehetőségeinek megismerése megteremti az alapját a készségfejlesztő iskola külső helyszínein
történő feladatvégzéshez szükséges, fokozatosan egyre önállóbb közlekedés előkészítésének.
A gyalogos, a kerékpáros és tömegközlekedési lehetőségek és szabályok feltérképezésével a
tantárgy segíti az optimális útvonal és a biztonságos lehetőség kiválasztását. Az alapvető
történelmi ismereteken keresztül a tanuló felismeri a jelenkor társadalmi ünnepeinek
fontosságát, a jelképek jelentőségét, példamutató elődeink tetteinek értékét. Elmélyül igénye a
megfelelő külsőségek mellett az ünnepségeken történő aktív részvétel iránt, átérzi a
hagyományokra épülő aktuális történések fontosságát.
A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés terén a társadalmi együttélés
szabályainak betartására törekvő magatartás támogatásával, az alkalmazkodás, a közösségi
felelősségvállalás tudatosításával.
Emlékezetes elődeink pozitív példájának megismerésén keresztül hozzájárul a nemzeti
öntudat, hazafias nevelés céljainak megvalósításához.
Az állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési területet támogatja a személyes adatok
védelmének, az állampolgári jogok és kötelezettségek igénylésének megerősítésével, a
demokratikus intézményrendszeren belüli eligazodás segítésével.
Az önismeret és társaskultúra fejlesztésének területén a tantárgy részt vesz a lakókörnyezet, a
társas közlekedés és a társadalmi megmozdulások, ünnepek egyre differenciáltabb
megismertetésében, az ezekkel összefüggő szabályrendszerek betartásának segítésében.
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A családi életre nevelés területén a tantárgy nagy hangsúlyt helyez a családi élettel
kapcsolatos, a demokratikus intézményrendszerhez köthető adminisztratív ügyintézések
megismertetésére, az ezekhez szükséges segítség igénybe vételének lehetőségére.
A médiatudatosságra nevelés fejlesztési terület támogatását szolgálja a tantárgy társadalmi
eseményekhez köthető tartalmak keresésére, figyelemmel kísérésére ösztönző tartalma.
A tantárgy fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület
fejlesztésében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tartalmak alkalmazásának
támogatásával, a környezet hagyományainak és a fontos társadalmi eseményeknek a
megismertetésével.
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését a tantárgy a tanulók igényeinek és
kötelezettségeinek

gyakorlásához

szükséges

támogatott

döntéshozatali

lehetőség

megismertetésével és alkalmazására ösztönzéssel segíti, erősíti a lehetőségek közötti választás
mérlegelésének gyakorlását.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciaterület fejlődését a környezetben történő
biztos eligazodás, a szabályok ismeretében és alkalmazásában való gyakorlat támogatja.
Tematikai egység

1. Személyi adatok. Állampolgári

Órakeret: 10

ismeretek
Előzetes tudás

Személyes dokumentumok fontosságának felismerése és körültekintő
használata. Jogok, feladatok, kötelességek tartalma.

Tantárgyi fejlesztési

1. Adatait pontosan ismerni.

célok

2. „Felnőttség” felelősségét megélni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Megtanulni, és leírni, (lemásolni) nevét, legfontosabb
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személyi adatait, érteni, hogy a személyes adatok kiadása, és

olvasás, írás,

az aláírás felelősséggel jár.

szókincsbővítés,

2. Ismerni a közeli hozzátartozók adatait (nevek, címek, az iskola Médiaismeret nonneve, címe).

verbális

3. Állampolgári jogainak és kötelességeinek néhány területét

kommunikáció,

ismerni.
4. Az „igazolvány” használatának szabályait ismerni, és
betartani.

Információs eszközök
használata: internet

5. Törekvés a jog- és kötelesség szerinti életvezetésre.

tartalmak
Etika: Társadalmi

Ismeretek
1. Személyes adatok, az azonosítás módja, igazolása

együttélés

(ujjlenyomat).
2. A személyi adatok körének folyamatos, bővítése, gyakorlása.

Osztályfőnöki óra:

3. Nyomtatványok, adatlapok kitöltése személyi adatokkal,

felkészülés a felnőtt

aláírással.

életre

4. Rokonsági fokok megismerése.
5. Rá vonatkozó törvények, szabályok ismerete, azok
betartásának szükségessége.
6. Állampolgári jogok és kötelességek megismerése,
rendszerezése.
7. Egyszerűbb összefüggések felismerése.
8. Annak ismerete, hogy mire jogosít a személyi igazolvány
(útlevél)?
9. Önérvényesítés. Jogok és kötelességek ismerete.
Tevékenység
1. Hivatalos személyi dokumentumok (születési anyakönyvi kivonat,
diákigazolvány, személyi igazolvány, TAJ kártya, adókártya)
nézegetése, használatával kapcsolatos ismeretek rendszerezése,
használatával kapcsolatos ismeretek.
2. Szituációs játékok az adatok gyakorlására (személyi
dokumentumok használata).
226

1803

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3. Űrlapok kitöltése, aláírás megfelelő nagyságú betűkkel (pl. útlevél
igényléséhez).
4. Másolás, írás, adatlapokkal való ismerkedés, memorizálás.
5. Családfa készítése.
6. Az állam funkcióinak számbavétele (önkormányzat, nyugdíj,
parlament).
7. Állampolgári jogok és kötelességek számba vétele (választások,
adófizetés, törvények, igazságszolgáltatás, rendvédelem,
honvédelem).
8. Az állam szerepével kapcsolatos szemelvények, cikkek olvasása,
riportok megtekintése, helyszínek meglátogatása (önkormányzat,
rendőrség, okmányiroda, posta).
9. Szerepjáték: választás, különböző funkcióra (ki alkalmas rá az
osztályban, a vezető kötelességei, a beosztott feladatai).
10. Rá vonatkozó szabályzatok megismerése (házirend, napirend), a
szabályzatok összeállításában aktív részvétel.
Kulcsfogalmak/

születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, személyes

fogalmak

adatok, állampolgár, sajátkezű aláírás, családi és utónév,
állampolgárság, személyi igazolvány száma, telefonszám, TAJ
kártya, rokon – ismerős, családfa, önkormányzat hivatalai, parlament,
törvény, különböző szabályzatokkal kapcsolatos fogalmak, saját
érdek, választó, képviselet, képviselő, tájékozódás, tapasztalatszerzés,
próbálkozás, tanács, tanácsadó

Tematikai egység

2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Órakeret: 20

Előzetes tudás

Figyelmes, körültekintő közlekedés.

Tantárgyi fejlesztési

1. Honismeretét fejleszteni, minél több konkrét ismeretet szerezni.

célok

2. Ismerni a közlekedés legfontosabb szabályait.
3. A közlekedéshez szükséges jelzéseket felismerni és figyelembe
venni.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Egyszerűbb térképen tájékozódni kis segítséggel.

Kommunikáció:

2. A domborzati térkép szín és jelrendszerét érteni.

szókincsbővítés,

3. Megtalálni térképen a lakóhelyét.

olvasás, írás,

4. Ismerni budapesti nevezetességeket.
5. Ismerni az útvonalat és járműveket, amikkel az iskolába jár.

Számolás-mérés:

6. Személyes tárgyait, (poggyászát) számon tartani, és magával

tájékozódás,

vinni az utazáshoz szükséges iratait.
7. Gondolatait néhány mondatban elmondani.

Környezet-ismeret:

8. Betartani a viselkedési normákat.

földrajzi ismeretek,

9. Érteni a piktogramokat, megismerni a megállót, állomást

élettelen környezet,

jelentő táblákat.

egészség- megőrzés,

10. Ismerni a közlekedési csomópontok jellemzőit.
11. A közlekedéséhez szükséges jelzéseket felismerni, és
figyelembe venni.

Életvitel és gyakorlat:
piktogramok, képi

12. Megtanulni, és alkalmazni a kerékpáros közlekedés szabályait. információk,
Ábrázolás-alakítás:

Ismeretek
1. A főváros és lakóhelye nevezetességeinek, földrajzi
jellemzőinek, élővilágának megismerése, térképismeret
kialakítása, fejlesztése.
2. Magyarországról tanult földrajzi ismeretek összefoglalása,
rendszerezése (felszíni formák, ipari- és mezőgazdasági
termelés, nevezetességek, megyék, városok, környező
országok, Európai Unió).
3. A különféle közlekedési eszközökön az utazás feltételeinek
megismerése, az utazás megvalósítása segítséggel (menetrend,
tájékoztató).
4. Az utazással kapcsolatos piktogramok megismerése.
5. A közlekedés szereplőinek felelőssége.
6. A gyalogos közlekedés szabályainak pontos ismerete és
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betartása.
7. A járművek vezetéséhez szükséges feltételek ismerete és
betartása (jogosítvány, és képzettség nélkül nem vezethet
járművet).
8. Kerékpározás közben kötelező a közlekedési szabályok
betartása.
Tevékenység
1. Különböző léptékű térképeken tájékozódás, adott helyszín
megkeresése, meghatározása a szokásos közlekedési útvonalak
áttekintése.
2. Idegenforgalmi kiadványok, fotóalbumok, nézegetése, atlasz,
feladatlap, tankönyvhasználat.
3. Munka homokasztalon vagy színes gyurmával, terepasztal
használata, filmek megtekintése és megvitatása.
4. Tanulmányi kirándulás (a tágabb lakókörnyezet megismerése).
5. Prospektusok, szórólapok, plakátok gyűjtése, tablók készítése.
6. Tankönyvhasználat, feladatlapok kitöltése, utazás különféle
járműveken.
7. Szituációs gyakorlatok.
8. A szabályok biztos ismerete és gyakorlása.
9. Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen okból?
10. Alternatív közlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés a
„KRESZ” parkban, illetve gyér forgalmú utcán.
11. Képek válogatása, csoportosítása (épületek funkciója, kora
szerint).
12. Közlekedés fokozott önállósággal, az utazások megtervezése, a
szükséges eszközök, előkészítése, ellenőrzése indulás előtt
(igazolvány, pénz, bérlet, lakáskulcs, útravaló).
13. Közlekedési táblák, jelzések ismerete.
14. Helyzetgyakorlatok, filmek megtekintése, a szituációk
megbeszélése.
15. Tanulmányi séta.
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16. Balesetek megelőzése, szabályok betartása, ill. felelőtlen
közlekedés következményeivel kapcsolatos film megtekintése és
megbeszélése.
17. Önálló közlekedés adott helyre, adott helyről.
Kulcsfogalmak/

ország, haza, főváros, nagyváros, lakóhely, domborzati, gazdasági,

fogalmak

utca térkép, nevezetesség, turista, idegenforgalom, külföld, belföld,
nemzeti büszkeség, Európai Unió (zászló, Himnusz), uniós jogok
(munkavállalás, utazás), közlekedési szabály, segítség kérése,
érvényes jegy, érvényes bérlet, megállók, állomások, pályaudvarok,
információ, piktogramok, kicsinyítés, helymeghatározás, tájékozódás,
körültekintés, megfontoltság, menetrend, menetidő, késés, útravaló,
poggyász, helyjegy, jelzőtábla, KRESZ, kötelező betartani, büntetés,
felelőtlen – felelős, közlekedési táblák, tájékoztató táblák felismerése,
megnevezése, szabályos – szabálytalan, szabálysértés, büntetés,
kerékpárral, kerékpározással kapcsolatos megnevezések, fogalmak

Tematikai egység

3. Történelmi ismeretek –

Órakeret: 35

Társadalmi ünnepek
Előzetes tudás

1. Az ünnepek ismétlődése.
2. Régi korok embereinek tisztelete és emlékük ápolása.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az ünnepek tartalmát és jelentőségét ismerni.

célok

2. A körülötte zajló politikai és társadalmi eseményeket figyelemmel
kísérni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tájékozódni a régmúlt, és a jelen eseményeiben.

Kommunikáció:

2. A tanult történelmi eseményeket és személyeket ismerni.

olvasás - írás,

3. Ismerni az ünnepek tatalmát és jelentőségét.

médiaismeret,

4. Külsőségeiben és tartalmában is képes ünnepelni.
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5. Segítséggel észre venni a környezetében lévő tárgyak,

Számolás-mérés:

eszközök körében is a változást (számítógép, telefon,

tájékozódás időben és

háztartási gépek korszerűsödése).

térben,
Ének-zene:

Ismeretek
1. A tanult történelmi ismeretek felszínen tartása (történelmi
korok régmúlttól napjainkig).

ünnepekhez, korokhoz
kapcsolódó ének,

2. Tájékozódás az időszalagon.

zene,

3. A történelmi korokhoz kapcsolható helyszínek, épületek
megismerése, az eseményhez kapcsolható személyek,

Információs eszközök

népcsoportok megnevezése.

használata: meghívó,

4. Piramisok – fáraók - egyiptomi kultúra, Róma – pápaság –
kereszténység – templomok, szobrok, képek, ünnepek,
5. Hősök tere – szobrok, a magyarság híres vezérei, királyai, a
kapcsolódó események.

plakát készítése,
nyomtatása,
anyaggyűjtés a
hálózatról,

6. Parlament – az országgyűlés tagjainak munkája, választása, az
ország működése, törvényhozás).
7. Közlekedési Múzeumban a közlekedési eszközök fejlődése,
változása (esetleg utazás „nosztalgia járművön”.
8. Múzeum, skanzen meglátogatása (felkészülés a látnivalókról,
melyik korban készült pl. épület, milyen munkát végeztek az
ott élő emberek, milyen volt a ruházatuk stb.)
9. Napjainkban lezajló társadalmi események figyelemmel
kísérése (választások: képviselők –országgyűlési-,
önkormányzati-, európai parlamenti).
10. Ünnepek csoportosítása.
11. Szokások, normák (öltözködés, terítés, történelmi-,
naptárismeret).
Tevékenység
1. Képválogatás adott eseményekkel kapcsolatban, történelmi
személyek felismerése tetteik, tulajdonságaik alapján.
2. Könyvek, feladatlapok használata.
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3. Irányított beszélgetés.
4. Történelmi eseményekről, személyekről filmrészletek, filmek,
leírások megismerése, a kapcsolódó ismeretek rendszerezése,
összefoglalása.
5. Adott korokkal kapcsolatos jelmezek, jellegzetes tárgyak
készítése, szerepjáték.
6. Az ipar, közlekedés régi eszközeiről képek, rajzok gyűjtése, tabló
készítése.
7. Albumok, szórólapok, képek, internetről gyűjtött anyag.
Tanulmányi kirándulás.
8. Néhány országosan ismert vezető nevének, funkciójának ismerete.
9. Az érintett személyek felismerése, megnevezése.
10. Aktív részvétel ünnepeken (műsor készítése, szerep vállalása,
dekoráció készítése, az elkészült műsor, szereplés rögzítése, a
felvétel megtekintése és véleményezése, hibák és a jól sikerült
részek bírálata).
Kulcsfogalmak/

történelem, nemzet, haza, vallás, összetartozás, emlékezet,

fogalmak

hagyomány, politikai berendezkedéssel kapcsolatos fogalmak
(parlamentáris demokrácia, nemzeti jelképeink), egyházi, nemzeti,
állami, családi, társadalmi, ünnepek, történelem, nemzet, haza, vallás,
összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai berendezkedéssel
kapcsolatos fogalmak: (alkotmány, parlamentáris demokrácia),
feltaláló, kísérlet, elavult, egyházi, nemzeti, állami, családi,
társadalmi ünnepek
Annak tudatosítása, hogy a személyes adatok kiadása, és az aláírás

A fejlesztés várt

felelősséggel jár, személyes dokumentumait épségben kell őriznie.

eredményei a két

Ünnepeink ismerete külsőségeiben és tartalmában, az ünnepi

évfolyamos ciklus

alkalmakra készülés lelkesen és aktívan.

végén

A közlekedési és a balesetvédelmi szabályok ismerete, és annak
elfogadása, hogy tudás, és engedély nélkül járművet vezetni tilos!
Osztályfőnöki óra
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Az osztályfőnöki óra célja az osztályba járó tanulók közösségének kialakítása, fejlesztése, a
csoporthoz tartozás, identitás tudatosítása. Az osztályfőnöki óra a pedagógiai folyamatban
kiemelt helyet foglal el, céljai és feladatai a nevelési-oktatási folyamat teljes spektrumára
kiterjednek. A tantárgy célja a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük
stabilizálása a lehetséges életpálya elérésének céljai érdekében. A tantárgy tematikája segíti a
szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a
kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését főként az osztályban megélt
saját élmények, tapasztalatok alapján. A tantárgy fotos szerepe a társadalmi beilleszkedés
támogatása, az élet különböző területeire érvényes szabályok rendszerezése, a felnőtt élet
megkezdésének előkészítése. Az osztályfőnöki óra lehetőséget ad az iskolai közösségi
programokhoz

történő

kapcsolódás

előkészítésére,

tervezésére,

az

ünnepélyeken,

megemlékezéseken a csoport szerepvállalására.
Az osztályfőnöki óra fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés területén a szabálykövető
magatartás fejlesztésében és kiterjesztésében, a cselekedetek előre tervezésében és a
következmények előzetes felmérésében, a választások erkölcsi meggyőződés szerinti
mérlegelésében.
A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén felkészít az állampolgári
jogok és kötelezettségek tartalmának mélyebb megismerésére, a napi élettel kapcsolatos
felelős ügyintézésre.
Az önismeret és társaskultúra fejlesztése területén a tantárgy hozzájárul az emberi kapcsolatok
alakításához és megtartásához nélkülözhetetlen korrekt magatartás, empátia és a reális énkép
fejlődéséhez.
A testi és lelki egészségre nevelés területén a tanuló megismeri és egyre önállóbban, belülről
fakadóan alkalmazza a felnőtt élethez kapcsolódó lakókörnyezeti és munkahelyi
egészségvédelem, balesetvédelem szempontjait, tudatosan törekszik testi épségének és
érzelmi egyensúlyának megőrzésére.
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A felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területen a tanuló egyre jobban
megismeri a közösségi élet színtereit és felismeri szerepét a közösségért végzett munkában,
kialakul az igény a kölcsönös segítés iránt.
A fenntarthatóság és környezettudatosság területén a tantárgy segít a személyes élet
tevékenységeinek idő-, anyag-, és energiatakarékos tervezésére és lebonyolítására.
A tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen fejleszti a tanulók egymás
közötti és a felnőtt élet valamennyi területét lefedően is a kapcsolatfelvételhez, információ
átadáshoz és informálódáshoz szükséges kommunikációs formákat, fejlődik a közösségi
életben szükséges beszédértése, beszédprodukciója.
A digitális kompetenciaterületen az informatikai és infokommunikációs eszközök használata
fejlődik és differenciálódik az eszközök célszerű és tudatos alkalmazásának gyakorlásával.
A szociális és állampolgári kompetenciaterület a tantárgy tanulása során a családi és
társadalmi munkamegosztás ismeretei körében bővül, a tanuló egyre jobban felkészül saját
életének alakítására és az aktív részvételre közösségi életben.
Tematikai egység

1. Aktuális témák

Órakeret: 15

Előzetes tudás

Saját környezetének ismerete, az események számontartása.

Tantárgyi fejlesztési

1. Osztályközösséget alakítani.

célok

2. Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani, mások
ünnepeit megismerni, elfogadni, ünneplésének a tiszteletet
megadni (tolerancia).
3. Aktívan részt venni az intézmény és a lakóhely életében.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, annak életét,
történéseit figyelemmel kísérni.

Társadalmi ismeretek:
Ünnepek,
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2. Aktivitást és együttműködést tabusítani.

színházi előadások,

3. Megegyezéssel programokat tervezni, a közös eseményeken aktív koncertek, filmek
részvétel.

megtekintése,

4. Saját véleményt megfogalmazni, és azt bátran képviselni.

kultúrált viselkedés,

5. Toleráns viselkedést tanúsítani, vitázni, az álláspontot rugalmasan
megváltoztatni meggyőzés hatására.

Életvitel és gyakorlat:
piktogramok,

Ismeretek

szabadidő eltöltése,

1. A közösség építése érdekében saját teendőinek feltérképezése. Ajándékozás,
2. A közösség életében adódó aktuális, váratlan események
kezelési módjának elsajátítása.

Információs eszközök

3. Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete, és

haszn.: fotók,

felkészülés a közösség alkalmaira (ünnepélyek, külső

események

programok).

dokumentálása,

4. Tágabb közösségről szóló hírek, események követése, a
megfelelő alkalmakon aktív (passzív) részétel.

Ábrázolás-alakítás:
kiállítások, tárlatok

Tevékenység

látogatása,

1. Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének
megismerése.
2. Tervek készítése (naptáron bejelölni az alkalmakat), jelmez
készítése, öltözék megválasztása, a közös élmények
megbeszélése, az elkészült fotók, felvételek közös megtekintése, a
látottak megvitatása.
3. Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az
ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó,
plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi
műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban
az eseményről).
4. Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás.
5. A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése.
6. A közösség életében felmerülő probléma megfogalmazása,
véleményalkotás, vita (programválasztás, viselkedési, öltözködési,
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igazmondási konfliktusok).
7. Újságcikkekben, napi híradóban, magazinműsorban olvasott,
hallott, látott esetek megbeszélése, saját ítélet megfogalmazása.
8. Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése.

Kulcsfogalmak/

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos

fogalmak

fogalmak köre.

Tematikai egység

2. Felkészülés a felnőtt létre

Előzetes tudás

1. Jogok, feladatok, kötelességek tartalma.

Órakeret: 10

2. Célorientáltság.
Tantárgyi fejlesztési

1. A viselkedéskultúrát kialakítani.

célok

2. „Felnőttség” felelősségét megélni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Reális önismeretre és valós helyzetértelmezésre törekedni.

Kommunikáció:

2. Tudatosan cselekedni, erőfeszítést tenni a kívánt cél elérése

olvasás, írás,

érdekében. Norma, normakövetés (példakép).

szókincsbővítés,

3. Mindennapi tevékenységeiben fontossági sorrendet felállítani. médiaismeret,
4. Megérteni a munkafegyelem tartalmát.
5. Ismerni és betartani az általános balesetvédelmi szabályokat.

Környezetismeret:

6. Téves vélemény-, megalapozatlan bizalom káros

egészséges életmód,

következményeit figyelembe venni (becsapottság, kihasználás, egészség-megőrzés,
megkárosítás, rossz hatások).
7. A pénz kezelésének fontosságát ismerni, gazdálkodásában a
könnyelműséget kerülni.

Életvitel és gyakorlat:
személyes

8. A pihenés szükségességét és formái ismerni.

szükségletek, teendők,
háztartási és gondozási

Ismeretek

teendők,
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1. A felnőtt lét előnyei, hátránya.
2. Kötelességek, szabályok (munkahelyi-, lakóhelyi előírások,
balesetvédelmi, tűzrendészeti szabályok).

Gyakorlati képzés
előkészítése:

3. Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás helyes aránya).

pályaválasztás,

4. Napi rutin tudatos alakítása az egyéni lehetőségeknek

munkavállalás,

megfelelően.

életvezetés,

5. A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetek számbavétele.

munkatársi

6. Lakás (lakásfenntartás költségei, takarékosság, lakás

kapcsolatok,

tisztántartása, bezárása).
7. Személye körüli teendők (higiénia, öltözködés, kulturált
megjelenés, egészséges étkezési szokások, idegenekkel
távolságtartás, az intim szféra tiszteletben tartása).
8. Pályaválasztás, munkavállalás, munkahely (munkavégzéssel
kapcsolatos teendők, alkalmazkodás, figyelem fontossága,
fizetés beosztása, banki szolgáltatás körültekintő igénybe
vétele.
9. Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált időtöltés, megfelelő
társaság kiválasztása, káros szenvedélyek kerülése).
10. Helyes – helytelen (viselkedési szokások kialakulása,
szenvedélyek kialakulása, – dohányzás, italozás,
játékfüggőség, kábítószer fogyasztás).
Tevékenység
1. A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, fejlesztése,
szituációs gyakorlatok.
2. Szembesülés reális és irreális tervekkel (vágyak és a lehetőségek
tudatosítása).
3. Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok, közlekedési
szabályok, játékszabályok) betartása, megszegése,
következmények (példák saját élményekből, filmekből).
4. Videofilm megtekintése, megbeszélése, helyes, nem helyes
felismerése.
5. Személyes higiénia napi rutinja, heti teendők (hajmosás), havi
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(hajvágás) számbavétele, tudatosítása.
6. Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi teendők) és
biztonsága (bezárása, idegenek távoltartása), szomszédokkal
szembeni viselkedés, egymás segítése.
7. Saját napirend összeállítása.
8. A tervezett élet előnyeinek tudatosítása. (A mai napra tervezett
feladatok és tevékenységek az e havi, ez évi, későbbi terve
végiggondolása tervezése.)
9. Különböző munkakörökhöz szükséges tulajdonságok
számbavétele.
10. Képességlista készítése a számba jövő munkakörökről (pl. a
takarító: pontos, kitartó, megbízható, rendszerető).
11. Különböző munkahelyek megismerésére tanulmányi séták (pl.
boltok, raktárak, konyhák, műhelyek stb. megtekintése).
12. Beszélgetés, szituációs játék, képek nézegetése, csoportosítása.
13. Megcélzott szakma szerinti képességek intenzívebb fejlesztése
(pl.: tevékenység egyre hosszabb ideig, rendszeresség fejlesztése,
megtartó emlékezet fejlesztése, utasítások megjegyzése,
végrehajtása).
14. Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézműves tevékenységek,
egyedül, együtt a családdal, társaságban.
15. Egészségmegőrzés, kondicionálás lehetőségei (életmód,
életvezetés).
16. Egészségkárosító szokások számbavétele (prospektusok gyűjtése,
szituációs gyakorlatok), a visszautasítás gyakorlása.
17. A pénz értékének tudatosítása. A takarékosság lehetőségeinek
megbeszélése.
18. Helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta bankban, számlanyitáshoz
szükséges adatok és kapcsolatos teendők és veszélyek.

Kulcsfogalmak/

munkafegyelem, baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás,

fogalmak

ruházkodás, a pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás,
büntetés, saját érdek, választó, képviselet, képviselő. személyi
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igazolvány, határátlépés, állampolgár, sajátkezű aláírás, tájékozódás,
tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, tanácsadó, kötelesség,
mulasztás, tévedés, hiba kijavítása, elnézés kérése, bank,
folyószámla, átutalás, fedezet, takarékoskodás, titkos kód,
bankkártya, kölcsön, kezes, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros
szokás, egészségmegőrzés, mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság,
szenvedély, visszautasítás

Tematikai egység

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás

Előzetes tudás

Helyes értékválasztás.

Tantárgyi fejlesztési

Az osztályközösség tagjait megismerni. Saját képességeit ismerni,

célok

jövőjét reálisan tervezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 12

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A szabályokat elfogadni.

Kommunikáció:

2. Helyes napirendet kialakítani.

olvasás, írás,

3. Érzelmileg azonosulni az elődök tetteivel.

szókincsbővítés,

4. Szolidaritást tanúsítani a rászorulókkal szemben.

médiaismeret,

5. Aktívan részt venni a lakóközösség és az iskolaközösség
életében.

Környezetismeret:

6. Bekapcsolódni a helyi öntevékeny csoportok munkájába
(szakkör, énekkar, tánccsoport).

egészséges életmód,
egészség-megőrzés,

Ismeretek

Életvitel és gyakorlat:

1. Tanulói jogok és kötelességek.

személyes

2. Házirend.

szükségletek, teendők,

3. Tűz- és balesetvédelem.

háztartási és gondozási

4. Napirend.

teendők,

5. Tanórán kívüli elfoglaltságok.
6. Tanulás és tudás.

Gyakorlati képzés
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7. Bevált és új tanulási módszerek kialakítása („a tanulás
tanulása”, tanulási technikák megismerése).
8. Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi
kapcsolatok.

előkészítése:
pályaválasztás,
munkavállalás,
életvezetés,

9. Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek
feltérképezése (többek között kézügyesség, kitartás,

munkatársi
kapcsolatok,

pontosság, megbízhatóság).
Tevékenység
1. A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása
(kérdések megfogalmazása).
2. Időbeosztás, órarend.
3. Hatékonyság ellenőrzése.
4. Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok
mérlegelésével.
5. Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok
együttműködésének tapasztalatairól.
6. Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.
7. Kapcsolatépítés, aktív együttműködés.
Kulcsfogalmak/

egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan

fogalmak

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt,
közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív
tevékenység

A fejlesztés várt

A tanuló képes

eredményei a két

1. az osztályközösség és viselkedéskultúra alakítására,

évfolyamos ciklus

2. saját képességeinek ismeretére, jövőjének reális tervezésére,

végén

3. aktívan részt venni az intézmény és a lakóhely életében.
Életvitel és gyakorlat

A tantárgy célja, hogy az általános iskolában elsajátított ismeretekre építve megerősítse a
tanulókban a minél önállóbb életvitelhez szükséges életvezetési és háztartási ismereteket,
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rávezessen a környezet rendezésének, tisztán tartásának fontosságára, bővüljenek ismeretei a
test védelmével, működésével, tisztán tartásával kapcsolatban, ismerje meg a családi és más
együttélések esetében a kölcsönös támogatás lehetőségét. A tantárgy tanulása során a tanuló
ismeretei rendszereződnek a testápolás, a személyes higiéné és a környezet tisztán tartásának
fontossága témakörében. Nagy hangsúlyt helyez a tantárgy az esztétikus, praktikus
megjelenés iránti igény kialakítására. A feladathelyzetekben és egyéb szabadidős
tevékenységek végzésében törekszik a célszerűséget és kényelmet egyszerre szolgáló
körülmények megteremtésében. A háztartási munkák ellátásához kapcsolódóan a tantárgy
tanulása során egyre differenciáltabban megjelenik a lakás és az iskolai környezet által
megkívánt megfelelő biztonság és óvatosság a gépek, berendezések használatában, a
vegyszerek alkalmazásában. Kitérünk a balesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekre
és az esetlegesen bekövetkező balesetek esetén szükséges teendőkre. A tantárgy tanulásában
nagy hangsúly helyeződik a segítségnyújtás különböző területeire, a csecsemő- és
beteggondozásra és az idősek ellátására. A háztartási ismeretek keretében a tantárgy
ráirányítja a figyelmet a háztartással kapcsolatos beszerzésekkel kapcsolatban a körültekintő
tájékozódás, az igények ismeretében történő informálódás, a megfontolt választás és az
esetleges panaszkezelés kérdéseinek fontosságára. Minden érintett területen kiemelten
foglalkozik a mindennapi élet során kívánatos egészséges életmód szemléletének figyelembe
vételével.
A tantárgy tanulása során az erkölcsi nevelés területén egyre differenciáltabban érvényesül a
mindennapi családi életben és munkatársi közösségekben szükséges másokra történő
odafigyelés, együtt érző, empatikus magatartás, a mások szükség szerinti segítésének igénye.
Önismeret és társas kultúra területén a testalkatához, tevékenységeihez illő megjelenéshez
szükséges információk alapján fejlődik a tanulók énképe, önismerete. Társai visszajelzése
lehetőséget ad önbizalmának, önértékelésének reális fejlődésére.
A testi és lelki egészségre nevelés területén a személyes és környezeti higiéné iránti igény
egyre erősebbé válik, tudatosul a betegségek megelőzésében és leküzdésében fontos
tevékenységek rendszerességének szükségszerűsége.
A felelősségvállalás területén a tanuló ismeretei bővülnek az együtt érző, segítő magatartás,
az elfogadás vonatkozásában. A pedagógus felelőssége, hogy lehetőséget teremtsen az
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önkéntes segítségnyújtás igényének kialakulására, amely segíti a személyes fontosság
megélését.
A fenntarthatóság és környezettudatosság területét a tantárgy a fogyasztóvédelmi szokások és
érdekvédelem megismertetésével támogatja. A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában
kiemelt szerepet játszik a tantárgy a vásárlói tervezés és tudatosság alakításával.
A kulcskompetenciák fejlesztésében a tantárgy fontos szerepet játszik az anyanyelvi
kommunikáció kompetenciaterületen, bővülnek a tanuló ismeretei a háztartáshoz kapcsolódó
nonverbális kommunikációs jelek, piktogramok értelmezésében.
A természettudományos és technikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő iskolás
tanulóknál gyakorlati természetű ismeretek elsajátítására van lehetőség, a mindennapi életben
előforduló és a háztartásban vagy egyszerű munkafolyamatok végzésénél megfigyelhető
jelenségek megismertetésével és az alkalmazások lehetőségének bemutatásával. A tanuló
egyre tájékozottabbá válik a hétköznapokban előforduló és alkalmazott vegyszerek, anyagok
biztonságos használatában, a gépi berendezések működéséhez szükséges elővigyázatos
magatartással.
A digitális kompetenciaterületen a tanulók egyre magabiztosabban kezelik a háztartásban
előforduló gépeket, berendezéseket, értelmezik a működtetéshez szükséges jelzéseket.
A szociális és állampolgári kompetenciaterületen a tantárgy hozzájárul a családi és társadalmi
munkamegosztás feladataiban való eligazodáshoz, segíti az ebben való részvétel
lehetőségének megtalálását.
Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik a tanulók ízlésvilága,
képesek lesznek önmaguk kulturált, egyéni igényeket figyelembe vevő megjelenésének és
környezetük rendezettségének kialakítására. A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület
fejlődik a közösségi munkavégzésben történő részvétel során.
Tematikai egység

1. Személyes szükséglettel
teendők.
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Előzetes tudás

1. Rendszeresség.
2. A tisztálkodás rutinszerű elvégzése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tennie.

célok

2. Egyszerű esetben önmagát ellátni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Testápolás.

Kommunikáció:

2. Egyszerű esetben önmagát ellátni.

olvasás, írás,

3. Reális, megvalósítható igényt kialakítani az öltözködéssel

médiaismeret

kapcsolatban.
4. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tennie.

Társadalmi ismeretek:

5. Irányítással előkészíteni a mosást, ismerni a mosószerek

személyes

hatásait, az öblítés fázisait.

szükségletek,

6. Alkalmazni a nagytakarítás műveleteit.

önismeret, felkészülés

7. Kultúrtörténeti ismeretét fejleszteni.

a felnőtt életre

Ismeretek

Környezetismeret:

1. Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, eszközei.

emberi test,

2. Jó megjelenés, ápoltság.

egészséges életmód

3. Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően.
4. Divat, a divat változásai.

Testnevelés: test

5. Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás.

karbantartása,

6. Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok hatása, öblítés

kondicionálás

fázisai (zokni, zsebkendő, fehérnemű).
7. Személyes környezete gondozása.

Információs eszközök

8. Irányítással a terem, konyha, műhely kitakarítása a

használata:

nagytakarítás műveleteinek alkalmazásával, eszközhasználat.
Tevékenység
1. Beszélgetés az ápoltságról az eddig tanultak alapján (fürdőszobai
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berendezések és tisztálkodási szerek rendeltetésszerű használata).
Hajápolás, kéz- és lábápolás.
2. A ruhadarabok csoportosítása és felsorolása megadott szempontok
alapján.
3. Beszélgetés a divatról, milyen divatos ruhadarabok alkotják a mai
fiatalok ruhatárát, a divat változásai.
4. Régi és mai fényképek nézegetése, az ott látott alakok öltözetének
megbeszélése.
5. Beszélgetés a jó megjelenésű, jól öltözött emberről. Sminkelés.
6. Szerepjáték – „Divatbemutató”
7. Kisebb javítások elvégzése (pl. gombfelvarrás, fércelés, tűbefűzés,
szegőöltés).
8. Fehérnemű, zokni, zsebkendő kézi mosása
9. Eddig tanult tevékenységek alapján a különböző helyiségek
nagytakarításához szükséges munkafolyamatok gyakorlása.
Kulcsfogalmak/

Tisztálkodással kapcsolatos eszközök. divat, modell, divattervező,

fogalmak

márka korosztályok, korszakok, smink és ápoltság, borotválkozó
eszközök. borotválkozás, áztatás, mosás, öblítés, teregetés, szájszag,
testszag, dezodorálás, Az eddig használt fogalmak bővítése a
nagytakarításra vonatkozóan.

Tematikai egység

2. Háztartás

Órakeret: 90

Előzetes tudás

Baleset elkerülése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Kiválasztani és használni a munkának megfelelő eszközöket és
gépeket.

célok

2. Munkát kitartóan végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Törekedni a balesetek-megelőzésére.

Kommunikáció:
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2. Kiválasztani a munkának megfelelő eszközöket és gépeket.

olvasás, írás,

3. Önállóan teríteni, mosogatni, törölgetni, rendet rakni, a

médiaismeret

használt készülékek funkcióját és használatát ismerni.
4. Adott munkát kitartóan végezni.

Társadalmi ismeret:

5. Ruhaneműit kíméletesen használni és gondozni.

személyes szükséglet,

6. Szabadidejét hasznosan eltölteni, az elkészült munkadarabnak felkészülés a felnőtt
örülni.

életre

Ismeretek

Környezetismeret:

1. Balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek megelőzése.

egészséges életmód

2. Konyhai munkák:
a. A konyha berendezése, a berendezések funkciója,

Ábrázolás-alakítás:
esztétikus alkotások

rendeltetésszerű használata.
b. Irányítással a megfelelő eszközök, konyhai gépek

készítése

kiválasztása.
c. Egyszerű ételek, saláták, édességek, sütemények

Gyakorlati képzés
előkészítése:

készítése.
d. Konyhai gépek szakszerű használatának módja

munkafegyelem,
életvezetés

(fokozódó önállósággal).
e. Mikrohullámú készülék használata, ételmelegítés.
f. A konyha tisztántartása, az élelmiszerek higiénikus
kezelése.
3. Fürdőszoba és toalett tisztántartása és rendeltetésszerű használata.
4. Háztartási munkák:
a. Mosogatás.
b. Mosás. Szárítás (nagyobb terjedelmű, eltérő
tulajdonságú ruhanemű).
c. Vasalás.
d. Ruhanemű tárolásának módja (védelem a portól,
kártevőktől – ruhamoly).
5. Textilmunkák.
a. Varrás, hímzés, díszítő eljárások (gyöngyfűzés, kötés,
horgolás) megismerése.
245

1822

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

b. Kisebb javítások elvégzése (gombfelvarrás, fércelés,
tűbefűzés, szegőöltés).
6. Dekoráció, alkalmi csomagolás, ünnepi készülődés a személyes
megjelenésben és a környezetben.
Tevékenység
1. Szerepjáték: balesetveszélyes helyzetek szimulálása, teendők
baleset esetén.
2. A már ismert tevékenységek gyakorlása, szükség szerinti
alkalmazása.
3. Ismerkedés a tűzhellyel, mosogatóval, hűtőszekrénnyel, mikrohullámú sütővel.
4. Tárolás a konyhában (élelmiszer alapanyagok, edények).
5. Tevékenység során eddig tanult kisgépek használata fokozott
önállósággal (turmixgép, kenyérpirító, habverő, hámozó kés).
6. A tisztaság fontossága, és ennek tudatosítása, tisztítószerek
használatának szabályai (maró anyagok, fertőtlenítő szerek).
7. Egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése a textilek gondozása
során, a biztonságos munkavégzés (mosáshoz ruhák
szétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, hajtogatás, vasalás).
8. Képek, prospektusok, használati utasítások értelmezése.
9. A balesetek elkerülésének fontossága.
10. Eddigi tevékenységek gyakorlása, szükség szerinti elemi
alkalmazása.
11. Egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése, a biztonságos
munkavégzés feltételei (mosáshoz ruhák szétválogatása, kézi- és
gépi mosás, teregetés, hajtogatás, vasalás, vízhőmérséklet, vasaló
hőmérséklete).
12. Képek, prospektusok, használati utasítások gyűjtése, kézimunka
megismerése, alapöltések, egyszerű munkafolyamatok
megismerése, gyakorlása, kisebb darabok elkészítése.
13. Az alkalomnak megfelelő eszközök és anyagok változatos
alkalmazása (farsangi, karácsonyi, iskolai rendezvény,
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születésnapi, anyák napi ünneplés, vendéglátás,).

Kulcsfogalmak/

Eddigi fogalmak használata, bővítése: szakácskönyv, hozzávalók,

fogalmak

mértékek, mérőeszközök. maró anyag, fertőtlenítés, hőfok, éget,
perzsel, gőzölés, kártevő, vegyszer

Tematikai egység

3. Gondozási feladatok

Órakeret: 40

Előzetes tudás

Magabiztosság és az empátia képességének megléte.

Tantárgyi fejlesztési

Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
Kommunikáció:

Fejlesztési feladat
1. Családjában beteget ápolni könnyebb betegség esetén.

olvasás, írás,

2. Cselekvéssorokat ismerni (elmondani), melyek a betegápolás

médiaismeret

során előfordulnak.
3. Félelmét leküzdeni.

Társadalmi ismeretek:

4. A csecsemők ápolását, gondozását megtanulni.

önismeret, társas

5. Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni.

kapcsolatok, lakóhely,
közlekedés

Ismeretek
1. Teendők beteglátogatás során a kórházban, betegszobában,
otthon.

Környezetismeret:
emberi test,

2. Csecsemőápolási ismeretek (fokozott figyelem, az utasítások

egészséges életmód,

betartása).
3. Idősgondozással kapcsolatos feladatok.

Információs eszközök

4. Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés,

használata: internetről

epilepsziás roham).

tartalmak,

5. Teendők baleset esetén.
6. Az egészségügyi ellátórendszer megismerése.
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7. Teendők számbavétele az egészségmegőrzés érdekében.
Tevékenység
1. Beszélgetés, filmek megtekintése.
2. Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, telefonálás, társalgás
különböző korosztályok tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat és
kórházi látogatás során, látogatás idősek otthonában, ajándékozás,
kedveskedés a gondozottaknak).
3. Orvosi rendelők felkeresése, vizsgálatok, szűrések céljának
tudatosítása, az egészség megőrzése is állandó odafigyelést
igényel, teendők ennek megfelelően (védőoltás, szűrővizsgálatok,
tüdőszűrés, vércukormérés).
4. Szerepjáték: csecsemőápolás (fürdetés, etetés, öltöztetés,
sétáltatás).
Kulcsfogalmak/fogal lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás,
pihenés, munka, sport, ájulás, görcs, roham, segélykérés, telefonálás,

mak

orvosi utasítás, látogatás, ápolás, rászorultság, gyógyszerekkel
kapcsolatos ismeretek

Tematikai egység

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem

Órakeret: 50

Előzetes tudás

Megfontoltan, kulturáltan vásárolni.

Tantárgyi fejlesztési

1. Vásárlásokat megtervezni a vágyak és a lehetőségek
mérlegelésével.

célok

2. A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése.
3. Szavatosság fogalmának értelmezése.
4. Személyre szóló ajándékot készíteni (alkalom szerinti
csomagolás, átadás).

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:
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1. Körültekintően vásárolni.

olvasás, írás, média-

2. Egyéni szint alapján egy vagy néhány dolgot önállóan

ismeret

vásárolni.
Számolás-mérés:
Ismeretek

tájékozódás,

1. A konyhai tevékenységekhez szükséges áruk megvásárlása,
fokozódó önállósággal.

műveletek, mérések,
pénzhasználat

2. Vásárlás közben figyelembe veendő szempontok tudatosítása.
3. Szavatosság az árucikkeken, eltarthatóság módja.

Társadalmi ismeretek:

4. Eltérő árucikkek vásárlása.

lakóhely, közlekedés,

5. A vásárlás megtervezése, üzlet kiválasztása.

társas kapcsolatok,

6. Viselkedési formák alkalmazása, közlekedés.

felkészülés a felnőtt
életre

Tevékenység
1. Ismert üzletben egyéni vásárlás megbeszélés alapján lehetőleg
önállóan (bevásárló lista, költségvetés).

Környezetismeret: egészséges

2. Áruk megkeresése és a megfelelő kiválasztása a meglévő
kínálatból valós helyzetben.
3. A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése.
4. A szavatosság fogalmának értelmezése.
5. A reklamáció, panasz lehetőségeinek megismerése.
6. A vásárolt termékek praktikus, előrelátó szállítása.
7. Tárolás hűtőszekrényben (romlandó, eltartható).
8. Jelzések megkeresése és értelmezése (összetétel, szavatosság, ár).
9. Cipő, ruhanemű, ajándék vásárlása (bevásárló lista, költségvetés,
méret, célszerű szín, anyag kiválasztása), csomagolás.
10. Szerepjáték.
11. Tanulmányi séta, vásárlás, különböző típusú üzletekben.
12. A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos
fogalmak további bővítése (csarnok, piac, kisebb- és nagyobb
bevásárló helyek, raktáráruházak, prospektusok, szórólapok árai
és a valóságos árukon lévő tájékoztatók, üzletház, raktár, éjjelnappal nyitva, nyitva tartás, pénztár, polc, gondola, reklám, plakát,
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ár, számla, visszajáró, szatyor, nehezebb-könnyebb).
13. Eligazodás az árucsoportok között, csoportosítás, válogatás.

Kulcsfogalmak/

A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos

fogalmak

fogalmak további bővítése. Tárolási fogalmak bővítése. szavatosság,
dátum, jelzés,

5. Tematikai egység

Piktogramok értelmezése

Órakeret: 30

Előzetes tudás

Körültekintés, megfontoltság. Lényeges és lényegtelen
körülményeket megkülönböztetni.

Tantárgyi fejlesztési

Árucikkek jelzéseit összegyűjteni, értelmezni. A piktogramok

célok

jelzéseit megérteni, és tudatosítani, hogy az egészség megőrzése
érdekében szükséges figyelembe venni (szavatosság, összetétel)
azokat.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Jelzéseket és az azokban rejlő információkat felismerni.

Kommunikáció:

2. Figyelembe venni minél több ismert jelzést.

olvasás, írás,

3. Ismeretlen jelzésre rákérdezni, annak jelentését megismerni.
4. A jelzéseket megfelelően csoportosítani.

Társadalmi ismeretek:
felkészülés a felnőtt

Ismeretek

életre

1. Élelmiszereken található jelek.
2. Tisztítószereken található jelek.

Környezet-ismeret:

3. Ruhaneműkön található jelzések.

egészséges életmód

4. Tartós fogyasztási cikkeken található jelzések értelmezése (pl.
szállítás módja, üzembe helyezés).

Ábrázolás-alakítás:

5. A környezetben megtalálható rajzos utasítások és rövid
feliratok értelmezése (utcai tájékoztató jelzések, postai,
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kórházi, gyógyszertári, játszótéri, különböző. munkahelyi,
szórakozóhelyekhez kapcsolódó).
Tevékenység
1. Egyszerű rajzos feladatlapot megoldani.
2. Értelmezés, alkalmazás, gyűjtés magyarázat, csoportosítás.
3. Tanulmányi sétán eltérő árucikkeken lévő jelzések megfigyelése,
ismerős jelzések keresése, értelmezése.
4. Megadott jelzés megkeresése ismeretlen környezetben.

Kulcsfogalmak/

mélyhűtött élelmiszer, levespor, ételízesítők, konzerv,

fogalmak

csomagolóanyag. fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, összetétel,
alapanyag, természetes szál, műszál, kártevők, védelem, vegyszeres
tisztítás, csomagolás, törékeny, üzembe helyezés, állítva szállítható,
felirat, tábla, címke, jelzés, tilos, javasolt, szabályos használat,
büntetés, maró anyag
A tanuló képes

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

1. a rendszeres testápolásra, környezetének, ruházatának rendben
tartására,
2. a háztartási és gondozási feladatok elvégzésére segítséggel
(irányítással),
3. a tisztító szerek takarékos és szakszerű használatára
4. vásárlásainak megtervezésére,
5. az árucikkeken található tájékoztató jelzések ismeretére és
figyelembe vételére.
Gyakorlati képzés előkészítése

Célok, feladatok
A gyakorlati képzés előkészítése tantárgy célja a fiatalok megismertetése a munka világával, a
felnőttkori munkavégzés lehetőségeinek feltárása, a munkatevékenységek elsajátítása iránti
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igény kialakítása. A tantárgy tanulása során a diákok megismerkednek a környezetükben
előforduló munkakörökkel, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességekkel,
munkakörnyezettel, eszközökkel, elvárásokkal. Elsődlegesen fontos a tanulók számára
pályaválasztásukhoz kapcsolódóan a képességeikhez, érdeklődésükhöz és lehetőségeikhez
illeszkedve és az intézményi kínálatot figyelembe véve a megfelelő munkatevékenységek
kiválasztása és a minél önállóbb életvezetést lehetővé tevő életpálya tervezése. A tanulók
megismerkednek

a

gyakorlati

évfolyamok

feladathelyzeteivel,

bővülnek

a

munkatevékenységek körében eddig szerzett ismereteik, kialakul a munkavégzéshez
szükséges motiváció, fejlődik a társadalmi munkamegosztásban elérhető helyük iránti igény.
A tanuló magatartásában éretté válik a csoportos munkavégzés szabályrendszerének, a
munkatársi kapcsolat, a munkavezető és alkalmazott viszonyának megismerésére. A tanuló a
tantárgy tanulása során megismerkedik a munkavállaláshoz kapcsolódó adminisztrációs
kötelezettségekkel, a munkaidő és pihenőidő rendjével, a munkavállalással együtt járó
kötelezettségekkel és jogkörökkel, a segítségkérés eszközeivel.
A tantárgy az erkölcsi nevelés területén támogatja az etikus munkahelyi, tanműhelyi
viselkedés

szabályainak

megismerését,

a

munkafeladatok

elosztásának

igazságos

szempontjait, a vállalt feladatok végrehajtási és befejezési igényének erősödését.
Önismeret és társas kultúra területén a tanuló számára egyértelművé válik egyéni
életlehetőségének formája, kirajzolódik a minél önállóbb, támogatott életvitelnek, egyszerű
munkafeladatok végrehajtásának és munkatevékenység vállalásának lehetősége. A tanuló
képessé válik csoportban végzett munkatevékenység folytatására, erősödik önbizalma a
gyakorlati tevékenységek sikeres elvégzése iránt.
A testi és lelki egészségre nevelés terén a felnőtt élet tevékenységeire történő felkészülés
erősíti önértékelését, lelki egyensúlyát a felnőtt lét megélésének érzésével.
A anuló tapasztalatai és ismeretei bővülnek a társadalmi és munkahelyi munkamegosztás és
munkahelyi kapcsolatok, kötelezettségek terén, különös tekintettel a munkahelyi óvó- és
védőintézkedések betartásának fontossága szempontjából.
A kulcskompetenciák terén a tantárgy kiemelt szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció
kompetenciaterületen a munkavállaláshoz és munkavégzéshez kapcsolódó fogalmak
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megismertetésével,

szélesedik

szókincse

a

gyakorlatban

szükséges

anyag,

eszköz

megnevezésekkel és a munkahelyi utasítások tartalmának megértésével.
A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését a társadalmi munkamegosztás
megismerése, saját szerepének, saját fontosságának megélése támogatja.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói és a hatékony önálló tanulás kompetenciaterület
fejlődése érdekében a tanuló megtanulja a tevékenységeihez, elképzeléseihez szükséges
segítséget megfelelő formában kérni és elfogadni. Képes érdeklődése szerint kérdezni és
kíváncsi a környezetében történtekre és a lehetőségekre.
Tematikai egység

1. A munka világa, pályaválasztás.

Előzetes tudás

1. Kitartó munkavégzés.

Órakeret: 40

2. A munkavégzés örömének átélése.
Tantárgyi fejlesztési

A feladat - munkavégzés minőségét, idejének hosszát, tempóját az

célok

egyéni képességeknek megfelelő mértékben javítani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés természetes és

Kommunikáció: társas

fontos örömforrás, az életkor növekedésével a felnőtté válás

kapcsolatok, olvasás,

során.

írás, médiaismeret

2. Ismerni és elmondani a leggyakoribb foglalkozásokban magát,
a végzett tevékenységet.

Társadalmi ismeretek:

3. Hiányosságait képes javítani.

önismeret, lakóhely,

4. A munka világát rendezetten látni.

közlekedés,

5. Megérteni, hogy mindenkinek szüksége van pihenésre

felkészülés a felnőtt

(szüleinek is).

létre

6. Önállóan elfoglalni magát.
Környezetismeret:
Ismeretek

emberi test,
253

1830

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

1. A tanulás és munka közötti hasonlóság és különbség.

egészséges életmód

2. Az érdemjegy, bizonyítvány és fizetés értelme, jelentése.
3. A feladatvégzés, a munkatevékenység idejének növelése.

Életvitel és gondozási

4. A feladat, munka, minőségének javítása.

ismeretek: személyes

5. Tanulás és munka, képességek és pályaválasztás közötti

teendők, háztartás,

összefüggés.

vásárlás, fogyasztó-

6. Tehetség, lehetőség, szorgalom, kitartás kérdése.

védelem, piktogramok

7. Önismeret.

értelmezése

8. Az egyes foglalkozáshoz szükséges tulajdonságok számbavétele,
hiányok regisztrálása, célkitűzés.

Testnevelés: mozgás-

9. Nemek közötti fizikai és életfeladatbeli különbségek viszonya a
pályaválasztáshoz.
10. A munka nehézsége és öröme.
11. A munka és munkabér.
12. A munka és pihenés harmonikus egysége.
Tevékenység
1. Felnőttek és tanulók hétköznapjainak feldolgozása, beszélgetés,
szerepjáték keretében.
2. Valamilyen, a csoportnak és a jövőbeni szakmatanulásnak
megfelelő gyakorlati tevékenység (szövés, gyöngyfűzés,
kézimunka)
3. Önértékelő feladatlapok kitöltése, megbeszélése.
4. Tankönyv leckéinek feldolgozása kérdés, felelet típusú
beszélgetés keretében.
5. A meglévő és hiányzó tulajdonságok listázása egyes szakmák
szerint (pl.: kézügyesség, pontosság, kitartás, felületesség, rossz
látás, stb.).
6. Családról hozott fényképek nézegetése és beszélgetés a
családtagok feladatairól.
7. „Amerikából jöttem“ pantomim játék alkalmazása.
8. Fizetés, pihenés, kikapcsolódás.
9. Aktív pihenés.
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Kulcsfogalmak/

hétköznap, munkanap, munkaszüneti nap, ünnepnap, fizetés,

fogalmak

munkabér, bevétel, jövedelem, kiadás, jutalom, oklevél, kitüntetés,
bizonyítvány, minőség, mennyiség, tempó, hibás, hibátlan, gondos,
összecsapott, sikeres, sikertelen, hanyag, lelkiismeretes, figyelem,
pontosság, igényesség, szorgalom, kitartás, siker, hibázás,
tökéletlenség, egyéni különbözőségek, adottságok, alkalmasság,
fejlődés, nemekre jellemző feladatok, foglalkozások, életfeladatok,
kifáradás, pihenés, nyugalom, önálló, elfoglaltság, segítség,
megelégedettség.

Tematikai egység

2. Tájékozódás a munkavégzés területeiről. Órakeret: 40

Előzetes tudás

A munkavégzés felelőssége. Érdeklődés, nyitottság.

Tantárgyi fejlesztési

1. A kapott feladatot határidőre elkészíteni.

célok

2. Tudatosan készülni a felnőtt létre és a munkavállalásra.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Kitartó, elfogadható munkát végezni.

Kommunikáció: társas

2. A feladatra készülni, és aktívan részt venni a gyűjtőmunkában. kapcsolatok, olvasás,
3. Önismeretét alakítani.

írás, médiaismeret

4. A tapasztaltakat lényegre törően megfogalmazni, munkájáról
reális képet adni, és hosszabb ideig emlékezni rá.
5. A munkáról pozitív képet kialakítani.

Társadalmi ismeretek:
önismeret, lakóhely,
közlekedés,

Ismeretek

felkészülés a felnőtt

1. Eszközhasználat, kézügyesség fejlesztése, kisebb darabok

létre

elkészítése egyre nagyobb önállósággal (gyöngyfűzés, varrás,
kötés, agyagozás, stb.).

Környezetismeret:

2. Az intézményben meglévő munkahelyek, tevékenységek

egészséges életmód

feltérképezése.
3. A számba vett munkahelyeken rövidebb idő eltöltése,
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irányítással, aktív munkával. (karbantartókkal, kerti munkával, ismeretek: személyes
konyhai feladatokkal /terítés, leszedés/, óvodában egyéni

teendők, háztartás,

foglalkozás a kicsikkel, fénymásolás, iratrendezés,

vásárlás,

iratmegsemmisítés stb.)

fogyasztóvédelem,

4. A tapasztalatokról szóbeli beszámoló a társaknak.

piktogramok

5. Közvetlen környezetében lévő felnőttek munkájának

értelmezése

feltérképezése.
6. A kapott foglalkozások rendszerezése a szükséges képességek Információs eszközök
szerint (pl. jó kézügyességre van szüksége, gyorsaságot

használata:

igényel stb.) egyéni alkalmasság mérlegelése.

anyaggyűjtés, rövid

7. Mi szeretnék lenni?

leírások készítése,

8. Milyen munkát szeretnék végezni?

kinyomtatása

9. Munkahelyek, foglalkozások számbavétele, rendszerezése.
10. Tanulmányi kirándulások különböző munkahelyek
megtekintésére (pl. kertészet, üzlet, raktár, műhely, stb.).
11. Az intézményben folyó munkavállalói program megismerése,
a program résztvevőivel beszélgetés.
Tevékenység
1. Több-kevesebb segítséggel önállóan feladatot végezni.
2. Tanulmányi séta néhány intézményben.
3. Az ott dolgozó felnőttek munkájának megismerése.
4. Kérdések alapján adatgyűjtés (mi a feladata, milyen eszközöket
használ, milyen képességekre van szüksége munkájához?).
5. Az intézményben lévő munkahelyeken adott idő eltöltése aktív
munkával (lehetőség szerint erőfeszítést igénylő, tényleges
munkát végezzen a tanuló).
6. A feladat rövid ismertetése, milyen feladatot tudott végezni,
milyen eszközöket használhatott, hogy érezte magát a
munkavégzés közben.
7. Saját környezetből adatgyűjtés, rövid ismertetés elmondása.
8. Foglalkozások és képességek egymás mellé rendelése.
9. Tablók készítése a munkahelyekről, foglalkozásokról.
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10. Tanulmányi sétán tapasztaltak megfogalmazása.
11. A látottak megfigyelése, alkalmanként aktív bekapcsolódás a
munkavégzésbe.
12. Önértékelés.
13. Összehasonlítás, mérlegelés.
14. Prezentációk, fotók, beszélgetések a különböző munkahelyekről,
foglalkozásokról.
15. Kérdések megfogalmazása.
Kulcsfogalmak/

Az elvégzett munkafolyamatok és eszközök megnevezése. A

fogalmak

felmerülő ismeretlen kifejezések, fogalmak tisztázása. Felmerülő
fogalmak tisztázása. Teljesítmény, kitartás, következmény, a
megismert fogalmak tisztázása.

Tematikai egység

3. Fiatal felnőttek életvezetése, munkatársi Órakeret: 50
kapcsolatai.

Előzetes tudás

1. Beilleszkedés a közösségbe.
2. Vágyak és a lehetőségek közelítése.

Tantárgyi fejlesztési

1. A legfontosabb társadalmi elvárásokat, normákat megérteni, és a
különféle kapcsolatokban megfogalmazni.

célok

2. Véleményt, alkotni a helyes és helytelen viselkedésről.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Önismeretét fejleszteni, önmagát és társait elfogadni

Kommunikáció: társas

gyengeségeivel együtt (képességeit megismerni, jó és rossz

kapcsolatok, olvasás,

tulajdonságok között dönteni).

írás, médiaismeret

2. A tananyagot megérteni.
3. Aktívan részt venni a szerepjátékokban.

Társadalmi ismeretek:

4. Tudatosítani, hogy rokonai között kell egy bizalmasának lenni, önismeret, lakóhely,
akinek elmondja titkait, félelmeit, akinek kikéri tanácsát.
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felkészülés a felnőtt
Ismeretek

létre

1. Munkaalkalmasság.
2. A munkavállaláshoz szükséges feltételek számbavétele:

Környezetismeret:

alkalmasság, életkor, egészségi állapot, erőnlét, szükséges

emberi test,

okmányok (bizonyítvány, személyi igazolvány, TAJ kártya,

egészséges életmód

adókártya).
3. Munkaszerződés, bér, utasítások elfogadása.

Életvitel és gondozási

4. Alá- és fölérendeltség a munkahelyen.

ismeretek: személyes

5. Munkahelyi kötelességek.

teendők, háztartás,

6. Jogok a munkahelyen.

vásárlás, fogyasztó-

7. A munkahelyi beilleszkedéshez fontos tulajdonságok

védelem, piktogramok

megnevezése.

értelmezése

8. Munkatársak elfogadása, alkalmazkodás egymáshoz.
9. Baráti viszony – kollegiális viszony, szerelmi viszony (rokoni, Testnevelés: mozgásbaráti, szerelmi, munkatársi kapcsolatok) jellemzői.
10. Kamaszok és fiatal felnőttek közötti életviteli eltérések: fizikai
szempontból, kötelezettségek, szórakozás, kapcsolatok
mélysége terén.
11. Kamaszok és fiatal felnőttek érzelmi világa és személyisége
közötti eltérések.
12. Út a felelős gondolkodásig, a jövőbeni életfeladat
függvényében.
13. Kamaszok és felnőttek irreális és reális vágyai és céljai.
14. Képességbeli korlátok felismerése elfogadása.
15. Normák, elvárások, életkori különbségek a fenti
kapcsolatokban.
16. Saját reális elvárások, vágyak megvalósulásához szükséges
aktív tevékenységek rendszerezése.
Tevékenység
1. Munkatevékenységek gyűjtése, csoportosítása: képes elvégezni,
nem képes elvégezni.
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2. Okmányok megismerése.
3. Szerepjáték: munkahely keresése, új munkatárs befogadása,
beilleszkedés idegen közegben (viselkedés, öltözködés).
4. Beosztott – vezető számára meglévő kötelességek és jogok széles
körű megismerése.
5. Segítőkész, hanyag, szorgalmas, tiszteletlen, nagyhangú, pontos
stb.. a hasznos és kerülendő tulajdonságok kiválasztása,
megnevezése.
6. A kapcsolatok tartalmának megvitatása.
7. Tankönyv leckéinek feldolgozása.
8. Kérdés felelet típusú beszélgetés súlypontos alkalmazásával.
9. Drámapedagógiai módszer alkalmazása: apró történetek, életszerű
szituációk eljátszása (szerepjátékok).
10. Képes folyóiratok, áru katalógusok nézegetése közben csoportos
beszélgetés.
11. Sorolja fel és csoportosítsa azokat az embereket, akiket jól ismer,
a hozzájuk fűződő kapcsolata alapján.
12. Képek gyűjtése, ragasztása, megbeszélése.
13. Ismerkedés gyakorlása (szerepjáték).
Kulcsfogalmak/

Képes vagyok rá, ill. nem tudom. Kötelező, kötelesség fogalmak

fogalmak

tisztázása. Jog, jogosult, jogszerű fogalmak tisztázása. A
tulajdonságok tartalmának tisztázása. TAJ–szám, adóazonosító jel,
testi fejlettség, fizikai erőnlét, egészséges életmód, tanulás, munka,
szabadidő, kapcsolatok, kötődések váltakozása, tartóssága, egoizmus
kérdése, jól-, rosszul esik, én és a másik, sértődés, megbocsátás,
összeveszés, kibékülés, egymás szabadsága. Önismeret. A
megvalósítható cél és a sikerélmény összefüggése. Emberek
szerethetősége nem függ gazdagságuktól, tehetségüktől. Rokonság,
barátság, szerelem, munkatárs, (kolléga) osztálytárs, osztályközösség,
társaság, szurkolók, rajongók, társasági ember, magányos ember,
buli, ismerkedés színterei, rokonszenv, ellenszenv, idegen különféle
csábításai, bizalom.
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A tanuló
A fejlesztés várt

1. látóköre bővül, közösségi és közéleti kapcsolatai erősödnek,

eredményei a két

2. követi a társadalmi beilleszkedés, kulturált magatartás, az

évfolyamos ciklus
végén

egészséges életmód elveit,
3. képes a környezetében megismerhető szakmák és
munkalehetőségek feltérképezésére,
4. lehetőség szerint (a valós helyzethez hasonló) a
munkavállaláshoz kapcsolódó adminisztratív és egyéb
tennivalókat (interjú, öltözködés, önéletrajz) kipróbál.
Környezet- és egészségvédelem

A környezet- és egészségvédelem tantárgy célja az általános iskolában elsajátított ismeretek
koncepcionális folytatásaként tovább mélyíteni a tanulók ismereteit az emberi szervezet
működésével kapcsolatban. A tanulók fokozatosan, egyre önállóbban figyelik meg és
értékelik testük működését, felismerik az egészségre káros, veszélyes helyzeteket, védik
egészségüket és ismerik a betegség esetén követendő magatartásformákat. A tantárgy
kiemelten foglalkozik az egészséges életmód témakörével, a felnőtt élet legfontosabb
természetes testi, lelki folyamataival, a kulturált megjelenés, ápoltság és egészségmegtartás
fontosságával. A tantárgy tanítása során különösen hangsúlyos az élő és élettelen természeti
környezet összefüggéseinek, folyamatainak elmélyítése, kapcsolatának dinamikája az emberi
környezettel. A tantárgy tanítása során eléri, hogy a tanulók felismerjék mindennapi életükben
az élő és élettelen környezet hatásait szervezetükre, feladataikra, munkájukra.
A tantárgy nagy szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a természetben és az emberi
létezésben előforduló másság megismerésében, elfogadásában.
Önismeret és társas kultúra fejlesztési területen az egészséges lelki egyensúly megtartásában
fontos szerepet játszó érzelmi, hangulati jelek felismerésében, kontrolljának alakításában.
Testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a tanuló egészséges életmódra
törekvését, amely alapját képezi a kiegyensúlyozott felnőtt életnek és megteremti a káros
szenvedélyek kerülésének tudatosulását.
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A fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismeretei bővülnek az élő és
élettelen természet szépségeinek és egyensúlyának megismerése közben, amely hangsúlyozza
az önálló élettér kialakításának és megóvásának igényét.
A tanulók az anyanyelvi kompetenciaterületen önmaguk és környezetük megfigyelésével
fejlődnek a szervezetet érő külső és belső hatások, igények megfogalmazásában, jelzésében.
A természettudományos és technikai kompetenciaterületen mélyülnek a tanulók ismeretei a
gyakorlatias természettudományos, különösen a mindennapi háztartásban vagy egyszerű
munkavégzésben fontos jelenségek körében.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tanuló nyitottá válik az őt
körül vevő környezet szépségeinek befogadására.
Tematikai egység

1. Az emberi test

Előzetes tudás

1. Reális testkép.

Órakeret: 40

2. Empátia.
Tantárgyi fejlesztési

1. Felismerni, (magán) megmutatni testrészeit, segítséggel a tanult
belső szervek helyét.

célok

2. A betegséggel szembeni félelmet leküzdeni.
3. Felnőttekhez, orvosához bizalommal fordulni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Megnevezni és megmutatni érzékszerveit, azok kíméletes

Kommunikáció:

használatát, a segédeszközök megfelelő alkalmazását.

szókincsbővítés,

2. Felismerni magán a testrészeket, segítséggel a tanult belső
szerveket.

olvasás, írás,
médiaismeret,

3. Kérdésre kiválasztani és megnevezni a kérdezett csontot

telefonálás

(csigolya, borda), megmutatni magán a főbb izmokat.
4. Megmutatni magán a szívét, a vérnyomásmérőt ismerni, a
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vérnyomásmérést eltűrni.

önismeret, adatok,

5. Ismerni, hogy a tüdő a mellkasban foglal helyet, a
tüdőszűrésen szükség szerint részt venni.
6. Segítséggel feleleveníteni a táplálék útját.

társas kapcsolatok,
felkészülés a felnőtt
életre

7. A vesék, húgyhólyag, vizelet szerepét (méregtelenítés)
megérteni.

Életvitel és gyakorlat:

8. Ismerni, hogy az agy a koponyában van, sportolás közben a
fejet óvni kell.

személyi szükséglettel
kapcsolatos teendők

9. A testen megjelenő állandó változást tudomásul venni.
10. Az orvosi beavatkozással szembeni félelmet leküzdeni.

Ábrázolás-alakítás:

11. Tudni, hogy a gyógyszereket csak az orvosi és gyógyszerészi

portré (festés, rajz),

utasításnak megfelelően szabad bevenni (mennyiségi és

makett

időbeli utasítások).
12. Ismerni a balesetveszélyes helyzeteket, és tudatosan kerülni
azokat.

Testnevelés: testkép,
test karbantartása,

13. Tudni, hogy a szükséges odafordulás, segítségnyújtás

edzése

természetes és ez kötelességünk.
Információs eszközök
Ismeretek

használata:

1. Testrészeink.

anyaggyűjtés

2. Testünk vázrendszere, a gerinc.
3. Testünk izomrendszere.
4. Belső szerveink.
5. A szív.
6. A tüdő.
7. Az emésztőrendszer.
8. A kiválasztás.
9. Az agy a gondolkodás szerve.
10. Érzékszerveink és védelmük.
11. Az emberi test változásai az idő múlásával (méhen belüli élet a
születésig, életkorszakok szerinti változások újszülött,
csecsemő, kisgyermek, kamaszkor, fiatal felnőtt, …..időskor).
12. Betegségek (gyermekkori fertőző betegségek, szervi
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betegségek pl. vérnyomás, gyomorbetegség, cukorbetegség
stb.)
13. Orvosi ellátás rendszere, körzeti – szakorvosi – kórházi
betegellátás.
14. Gyógyszerek szerepe. A gyógyszerek haszna és veszélyei.
15. Az öngyógyszerezés elkerülése, gyógyszerek tárolása.
16. Balesetvédelem – balesetek elkerülése – teendők balesetek
esetén, elsősegélynyújtás, sebkötözés.
17. Orvosi ügyelet, mentőkocsi.
18. Veszélyes helyzetek elkerülése.
19. Biztonságos sportolás és munka.
Tevékenység
1. Három fő testrész megnevezése, bemutatása.
2. A csontváz, izom, tüdő, szív, gyomor felismerése.
3. Csontvázon a koponya, gerincoszlop, bordák és végtagcsontok
bemutatása.
4. A gerinc megkeresése a csontvázon, egy csigolya megmutatása
külön.
5. A tanult főbb izmok megmutatása először szemléltetőeszközön,
majd saját magán.
6. A szív helyének bemutatása magán, pulzusmérés, a
vérnyomásmérő bemutatása.
7. A tüdő helyének megmutatása, beszélgetés a levegő útjáról (a
dohányzás káros hatása).
8. Beszélgetés a táplálék útjáról és az emésztésről.
9. A vesék és a húgyhólyag bemutatása szemléltető figurán (ábrán).
10. Az agy helyének megbeszélése a koponyában, beszélgetés az
agyról (gondolkodás szerve).
11. Beszélgetés az érzékszervekről, és azok védelméről (a
segédeszközök funkciója, használata, karbantartása – szemüveg,
hallókészülék, fogpótlás).
12. Játékos gyakorlatok a fül, illetve szem kiiktatásával.
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13. Képek és makettek a fejlődési folyamatról, a magzati lét
megvitatása, az élet fontosságának megértése.
14. A különböző életkori szakaszok jellemzői, a sebezhetőség, és
segítségre szorulás hangsúlyozása: - csecsemő tehetetlen,
táplálásra, állandó törődésre szorul, - iskoláskor tanulás, edzett
test, fokozódó terhelés, - felnőttkor: munkabírás, gondoskodás a
családról és önmagáról, - öregkor ellátást, törődést igényel.
15. A tanult ismeretek rendszerezése.
16. Könyvek, szórólapok beszerzése, tanulmányozása a
betegségekről, tünetek megbeszélése, emlékek felidézése saját
betegségről.
17. Orvosi rendelőkben tanulmányi séta, eszközök megtekintése,
kipróbálása (vérnyomásmérés, vércukor vizsgálat, tüdőszűrés).
18. A gyógyszerek szedéséről pontos ismeretek a használati- és orvosi
utasítások megtartásának fontossága.
19. Munkahelyi, játszótéri, háztartási és közlekedési balesetek
bemutatása, példák saját tapasztalatból, ill. filmek.
20. Szerepjáték (orvosi vizsgálat, panasz megfogalmazása, baleset,
telefonálás, teendők baleset esetén).
Kulcsfogalmak/

fej, törzs, végtagok, tüdő, szív, gyomor, belek, végbél, koponya,

fogalmak

gerincoszlop, arckoponya, gerinc, csigolya, agykoponya, borda,
végtag, csontok, izomszív, vérkeringés, alacsony és magas
vérnyomás, tüdő, légzés, táplálkozás, emésztés, vesék, húgyhólyag,
vizelet, méregtelenítés, agy, szem (látás), szemüveg, fül (hallás),
hallókészülék, orr (szaglás) veszélyhelyzetek (füst). Magzat,
magzatvíz, embrió, újszülött, csecsemő, fogalmak és a felmerülő
megnevezések. Betegségek megnevezése, terápiák megnevezése.
Orvosi vizsgálattal kapcsolatos fogalmak, eszközök, eljárások
megnevezése. Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és
fogalmak (kapszula, kúp, tabletta, injekció, mérgező, veszélyes,
adagolás), vérzéscsillapítás, elsősegély, veszélyes – veszélytelen –
biztonságos,
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Tematikai egység

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód

Előzetes tudás

1. Serdülőkori változások elfogadása.

Órakeret: 30

2. Az egészséges táplálkozás és a testi egészség közötti összefüggés
felismerése
Tantárgyi fejlesztési

1. Tudatosítani, hogy a testi tulajdonságok változása természetes.

célok

2. Az egészség megőrzése érdekében a helyes táplálkozást és a
kapcsolatos ismereteket, teendőket kívánatos szem előtt tartani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Magát és csoporttársait testalkat szempontjából jellemezni.

Kommunikáció:

2. Tudni, hogy a fertőző betegségek bizonyos tünetekkel

olvasás, írás,

járhatnak.

médiaismeret

3. Tudni, hogy a menstruáció természetes folyamat és ilyenkor
még nagyobb gondot kell fordítani a tisztálkodásra.
4. Megismerni a legszükségesebb kozmetikumokat, és
megtanulni azok helyes használatát.

Társadalmi ismeretek:
önismeret, személyi
adatok, társas

5. Ismerni, hogy a jó étrend a „mindenből egy keveset” elven
alapul.

kapcsolatok,
felkészülés a felnőtt

6. Irányítással összeállítani korosztályának megfelelő, tápláló,

életre

egészséges heti étrendet (reggeli, ebéd, vacsora).
7. Tudni, hogy vannak szervezetünkre veszélyes anyagok,
melyek fogyasztását kerülni kell.

Életvitel és gyakorlat:
személyes szükséglet,

8. Ismerni, hogy a szenvedélybetegség nemcsak saját magukat a
betegeket, hanem a környezetét is tönkreteszi.

gondozás, vásárlás,
háztartási munkák

9. Tudni, hogy a gyógyszereket az előírásnak megfelelően kell
tárolni és alkalmazni.

Testnevelés: testkép,
test karbantartása,

Ismeretek

edzése, kondicionálás

1. A fertőző betegségek tünetei, megelőzés, kezelés, gyógyítás.
2. Serdülőkori változások: nemek közti különbségek. Lányok
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(havi ciklus), fiúk (nemi érése).

használata:

3. Lelki változások.

anyaggyűjtés

4. Testápolás
5. Testi higiénia (pattanásos bőr, hajzsírosodás). Fog és

Gyakorlati képzés

szájápolás. Hajápolás. Körömápolás- a körömvágás veszélyei. előkészítése: kulturált
(Észrevenni, ha rendezetlen a körme és segítséget kérni körme megjelenés,
levágásához.)

állóképesség

6. A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása az egészségre.
7. Táplálkozás - zöldség és gyümölcsfogyasztás.
8. Táplálkozás - tejtermékek.
9. Táplálkozás - húsfogyasztás.
10. Táplálkozás - édességek.
11. Elhízás – diéta. Testedzés.
12. Táplálkozási szokások. Küzdjünk az elhízás ellen diétával és
testmozgással.
13. Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, bódító hatású
szerek, játékfüggőség, testképzavarok) kialakulásának
megelőzése.
14. Gyógyszerek kettős hatása, a túlzott gyógyszerfogyasztás
hátrányai.
15. A gyógyszerek megfelelő tárolása (szavatosság, zárható
tárlóhely).
16. Élelmiszerekben lévő tartósítószer (érzékenység feltárása,
tudatosítása – liszt-, tejérzékenység).
17. Egészségünkre veszélyes anyagok tudatos kerülése.
Tevékenység
1. Beszélgetés az eddig tanult fertőző betegségekről s azok tüneteiről
(láz, kiütés, hányás).
2. Beszélgetés: - a női és férfi test különbségéről, - női nem, hím
nem (a nemek közötti eltérések), hormonális változások. A felnőtt
kor, testünk változásai.
3. Fényképek válogatása adott szempontok szerint.
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4. Beszélgetés az érzékenységről, sértődékenységről, hirtelen támadt
haragról (összefüggések megtalálása a táplálkozás, a hangulat, a
közérzet között). Szerepjáték.
5. Az ápolt külső feltétele az ápolt fogazat, a frissen mosott, szépen
megfésült haj (bőrünk, hajunk megfigyelése, figyelemfelhívás az
ápolásra).
6. Látogatás illatszerboltban, fodrásznál, kozmetikai szalonban.
7. Serdülőkori, kamaszkori tisztálkodási szokások felsorolása.
8. Testápoló szerek felismerése, kiválasztása.
9. Képek válogatása, csoportosítása külső megjelenés szerint (ideális
alkat, kövér, beteg, sovány), életmód szerint (kirándul, sportol,
heverészik).
10. Látogatás csarnokban, piacon, gyümölcs, zöldség csoportosítása a
vitamin, hasznos tápanyagtartalom és felhasználási módok
alapján.
11. Tejtermékek felismerése és megnevezése gyakorlatban az árusító
helyen, felhasználási módok, a fogyasztás előnyei, a termékekben
lévő pozitív tartalom miatt.
12. Húsáruk felsorolása (miből készül, húsfeldolgozás, konyhai
elkészítés), a különböző húsféleségekre jellemző tulajdonságok
(csirkehús – könnyű, nem hizlal, zsíros sertéshús – vigyázni kell,
mert túlzott fogyasztása káros az egészségre stb.) csoportosítása.
13. Szavatosság, elkészítési módok.
14. Kedvenc ételek hozzávalói, elkészítési módja, ételreceptek
(táplálkozási zavarok).
15. Beszélgetés az édességek fajtáiról, előnyeikről, hátrányaikról
(hízás, fogszuvasodás).
16. Beszélgetés az elhízásról, gyomorrontásról.
17. Az eddig tanultak átismétlése, étrend készítése.
18. Az elhízás elleni gyógymódok felsorolása.
19. Beszélgetés a dohányzás, alkohol, kábítószer hatásairól, a túlzott
gyógyszerfogyasztásról, és azok következményeiről.
20. Beszélgetés a tartósítószerről, mint veszélyforrásról (tartósítószer267
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allergia).
21. Séta gyógyszertárban, gyógynövényüzletben.
22. Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek gyűjtése adott témával
kapcsolatban.

Kulcsfogalmak/

fertőzés, tünet, védőoltás, menstruáció (és a témával kapcsolatos

fogalmak

fogalmak), tisztálkodás, kozmetikumok, pattanás, bőrápolás,
arcszesz, sampon, fogkefe (krém), fodrász, körömolló, reszelő,
étrend, zsírszegény táplálkozás, édesség, elhízás, edzőterem,
testmozgás, diéta, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer,
gyógyszer, recept, gyógyszertár, patika, zöldség-gyümölcs, piac,
csarnok, zöldséges, főzelék, nyers, párolt, sütött, főzött, vitamin, friss
tej, tartós tej, hús, felvágott, nyers, főtt, sült, füstölt, friss hús,
tartósítás, szavatosság, romlott, cukorbetegség, örömforrás,
mértékletesség, étvágy, étvágytalanság, hízásra való hajlam, helyes
táplálkozás, megelőzés, tartósítószer, konzerv allergia, természetes
tartósító anyagok, természetes konzerválás,

Tematikai egység

3.

Élő

természet

–

Élőlények

és Órakeret: 30

környezetük
Előzetes tudás

1. A sokféleség és a másság elfogadása. Az élő természet
védelemének szükségessége, és ezzel kapcsolatos feladatai.

Tantárgyi fejlesztési

1. Ismerni a növények és állatok élőhelyeit, táplálkozását, hasznát.

célok

2. Felelősséget érezni a gondozására bízott növényekért, állatokért.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A természet sokszínűségéről ismereteket szerezni.

Kommunikáció:

2. Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis segítséggel a

olvasás, írás,

térképen, könyvekben.

médiaismeret

268

1845

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3. Tájékozottság a növények és állatok élőhelyei, táplálkozása,
haszna körében, segítséggel következtetéseket levonni a

Társadalmi ismeretek:

növények, állatok életmódja alapján.

önismeret, társas

4. Felelősséget érezni a gondozására bízott növényekért és
állatokért.

kapcsolatok
felkészülés a felnőtt

5. Lehetőségei szerint óvni környezete élővilágát.

életre

6. Változatos táplálkozás szükségességét megérteni.
Életvitel és gyakorlat:
Ismeretek

személyes szükséglet,

1. Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai
(földrészeken élő emberek bőrszín és arcforma alapján

gondozás, vásárlás,
háztartási munkák

különböznek csak tőlünk).
2. A környezet hatása az élőlényekre, összefüggések felfedezése. Testnevelés:
3. Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – sósvízi) növények és
állatok legfontosabb jellemzői az életmód alapján.

kondicionálás,
kirándulás

4. A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, hegyvidék,
sivatag, őserdő, stb.

Információs eszközök

5. Növények és állatok tartásának szabályai (hobby állatok).

használata:

6. Az ember szerepe az élő természet megóvásában.

anyaggyűjtés

7. Az élő természetről tanult ismeretek rendszerezése.
8. Összefüggések felismerése, következtetések levonása.

Gyakorlati képzés

9. A környezet és az élőlények egymásra gyakorolt hatása.

előkészítése: kulturált

10. Tápláléklánc.

megjelenés,

11. Az ember környezetre gyakorolt hatása.

állóképesség

12. Környezetvédelem.
13. Védett környezet. Nemzeti parkok.
14. Környezetvédő programok.
Tevékenység
1. Fotóalbumok, videók, TV műsorok megtekintése megfigyelési
szempontok adásával a tapasztalatok megbeszélése,
következtetések levonása.
2. Csoportosítás, rendszerezés, következtetés: pl. szárazföldi:
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tüdővel lélegzik, vízi: kopoltyúval lélegzik, a tápláléknak
megfelelő fogazat, csőr alakult ki, a táplálékszerzéshez szükséges
alkat pl. zsiráfnak hosszú a nyaka, magasról kell a táplálékot
legelni, vízi állatok bőre síkos, hogy az úszás könnyebb legyen
stb.
3. Tájak és jellegzetes élőlények (összefüggés az éghajlat és a
növény- és állatvilág között).
4. Képes „tápláléklánc” összeállítása.
5. Anyaggyűjtés, beszélgetés, csoportosítás, válogatás.
6. Tanulmányi séta és kirándulás a szűkebb lakóhely és az ország
eltérő adottságú tájain (pl. hegyvidék, síkság, ipari, ill.
mezőgazdasági területek).
7. A tapasztalatok rendszerezése.
8. Képek készítése, gyűjtése adott témákra, az élmények
megjelenítése (rajzok, festmények, tablók).
9. Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, kertészet, botanikus kert,
a vadas park, állatkereskedés, tanya, házi kert).
10. Rajzos írásos és egyéb alkotás „élménybeszámoló” készítése
élmények alapján (képes albumok), adott szempontok szerinti
csoportosítások, képrendezések, tablók készítése.
11. Feladatlapok megoldása.
12. Személyes beszámolók a házi kedvencek tartásáról.
Kulcsfogalmak/

bőrszín, arcberendezés, növényevő, húsevő, hasznos, kártevő,

fogalmak

mérgező, tápláléklánc, Nemzeti park, állatvédelem, állatorvos,
felelősség, veszély, védőoltás,

Tematikai egység

4.

Élettelen

környezet

–

környezeti Órakeret: 30

ártalmak
Előzetes tudás

1. Egyszerű összefüggések felismerése.
2. Személyes felelősség a környezetért.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. A tisztaságra vigyázni, környezetének védelmét, szépítését
megtanulni. Alapszinten ismerni a víz szerepét a háztartásban és
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az élet egyéb területein. Környezetében tisztaságot és rendet
tartani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A víz éltető és romboló hatásait ismerni.

Kommunikáció:

2. Az iható és nem iható vízre vonatkozó feliratokat,

olvasás, írás,

ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” nem ivóvíz” jelző feliratokat

médiaismeret

felismerni) és a kapcsolatos teendőket ismerni.
3. Tudni, hogy a szélnek különböző fokozatai vannak, ez lehet
romboló és az embert segítő erő.

Társadalmi felkészülés
a felnőtt életre

4. Ismerni és elmondani, hogy milyen szabályokat kell betartani
a háztartásban keletkező tűz megelőzésére.
5. Tudni, hogy vannak elemi csapások, amikkel szemben

Életvitel és gyakorlat:
személyes szükséglet,

tehetetlen az ember, és vannak olyanok, aminek saját maga az gondozás
okozója.
6. Ismerni, hogy vannak a világnak olyan pontjai, ahol gyakoriak Ének-zene: dalok,
a földrengések, vulkánok.

zene a természetről

7. Megtanulni szűkebb- és tágabb környezetében tisztaságot,
rendet tartani.

Ábrázolás-alakítás:

8. Környezetében lévő fűtőberendezés, háztartási gépek

természet-ábrázolás,

rendeltetésszerű, balesetmentes, környezetkímélő használatát

rajz, festmény, térbeli

elsajátítani.

alkotások

9. Észrevenni az elhasználódott levegőt, és megtanulni a
szellőztetést.

Testnevelés:

10. Levegőzésre alkalmas helyeket és a közelben lévő
kirándulóhelyeket ismerni lakóhelyén.

kondicionálás,
kirándulás

11. A szelektív hulladékgyűjtés szabályait és annak fontosságát
ismerni.

Információs eszközök
használata:

Ismeretek

anyaggyűjtés
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1. A természet erői: víz, szél, tűz.
2. Természeti katasztrófák, földrengés, vulkánok.

Gyakorlati képzés

3. Küzdelem a természet erői ellen.

előkészítése: a

4. Tiszta víz (ivóvíz – szennyezett víz, a szennyezett víz

természet erőinek

fogyasztásának veszélyessége).

szerepe életünkre, a

5. Tiszta levegő (légszennyezők – megelőzés).
6. Tiszta környezetünk.
7. Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes hulladékok.
8. Hulladék újrahasznosítás.
Tevékenység
1. Beszélgetés képek alapján a víz szerepéről, veszélyeiről
életünkben (körforgás- rajzos feladatlap kitöltése).
2. Felolvasás vagy beszélgetés kapcsán a tűz kultúrtörténeti
vonatkozásainak meghallgatása.
3. Tankönyv képeinek értelmezése.
4. Beszélgetés a szellő – szél – orkán - szélvész különbségeiről.
5. Beszélgetés a természeti katasztrófákról, a földrengés lényegének
alapszintű bemutatása.
6. Egy tűzhányó bemutatása képről, elemi szintű magyarázattal
kísérve.
7. Beszélgetés a természeti és az ember által okozott katasztrófákról.
8. A tankönyv képeinek értelmezése.
9. Biztonsági intézkedések a természeti katasztrófák elkerülése
érdekében.
10. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta víz kritériumainak
megállapítása.
11. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta levegő ismérveinek
felsorolása.
12. Beszélgetés, tabló készítése a víz, a levegő tisztán tartásáról, a
szennyezés káros hatásairól.
13. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról.
14. Hulladékok csoportosítása.
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15. Néhány példa említése az újra felhasznált hulladék feldolgozására.
16. Beszélgetés a környezetünk tisztábbá tételéről, gyakorlati
megfigyelés az iskolában, szemétszedés.
17. Példák ismertetése az újra felhasznált hulladék feldolgozására,
képek, termékek gyűjtése.

Kulcsfogalmak/

víz, árvíz, szellő, szél, orkán, szélvész, hurrikán, katasztrófa,

fogalmak

földrengésjelző, földrengés, vulkán, láva, tűzhányó,
környezetvédelem, tiszta (iható) víz, ásványvíz, esővíz, ipari víz,
szennyvíz, tiszta levegő, friss és használt levegő, szellőztetés,
légkondicionálás, mezőgazdaság, aszály, öntözés, árvíz, hóolvadás,
jégeső, tűz, ősember, kemence, kályha, tábortűz, tűzvész, tűzoltás,
tűzvédelem, karácsonyfa tűz, elektromos tűz. Természeti
katasztrófák: földrengés, árvíz, tornádó, tájfun, lavina, erdőtűz,
ciklon, szélvihar, villámcsapás, aszály, éhínség, Ember által okozott:
vegyi katasztrófa, atomkatasztrófa, tűzvészek, természeti
katasztrófák, óvintézkedések. Légszennyeződés, gőz, gáz, pára.
Környezetvédelem, zöldek, aktivisták, tüntetés. Hulladékok
csoportosítása, hulladék újrahasznosítása, papír, fém, műanyag alapú
hulladékok.
A tanuló ismeri
1. az emberi test felépítését, működését, az egészségmegőrzés

A fejlesztés várt

módját és szükségességét,

eredményei a két

2. az egészséges táplálkozás és az egészséges életmód jelentőségét,

évfolyamos ciklus

3. alapszinten a háztartásokban és az élet egyéb területein a víz

végén

szerepét és a természet erőit, hatását,
4. a természetvédelem alapjait,
5. a tiszta, egészséges környezet megteremtése érdekében
szükséges teendőket.
Ének-zene
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A tantárgy célja a ritmus, a zene, az ének, az együtt éneklés segítségével a tanulók számára
közösségi élmény szerzése, az érzelmek kifejezésének, az ünnepek hangulatának megélése. A
művészeti tantárgyak tanításának fontos célja a mindennapi életben előforduló zenével,
énekléssel összefüggő helyzetekben tudjanak eligazodni. Ismerjék meg a magyar nép és más
nemzetek dalait, a klasszikus műveket és az igényes kortárs zenét. Az iskolai ének-zene óra
elsősorban nem az ismeretszerzés célját szolgálja, hanem törekszik a pozitív zenei élmények,
gyakorlati tapasztalatok és a művészeti alapkultúra megszerzésére. A tanóra élményforrásai
elsősorban a közös éneklés, egyszerű hangszeres zenélés és az elmélyült zenehallgatás. A
tanóra célja az esztétikai és érzelmi élmény nyújtás, a zene iránti érdeklődés felkeltése, az
éneklés, énekes játékok megkedveltetése, valamint a zenei képességek fejlesztése, zenei
ízlésformálás, gátlásoldás. A zenei nevelés hatással van a testi, szellemi fejlődésre, gazdagítja
a gyermekek érzelemvilágát, hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlődéséhez. A zenei
befogadói kompetenciák fejlesztése törekszik az érzelmi és intellektuális befogadás
egyensúlyára, amelyben a jól megválasztott, igényes hangzású művek figyelmes
meghallgatásának kell érvényesülnie, ezzel megalapozható a tanulók zenehallgatói
magatartása.
Tematikai egység

1. Népdalok - Ünnepkörök dalai

Órakeret: 24

Előzetes tudás

Biztos szöveg és dallamtudás.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az éneklés, és a zene örömét átérezni.

célok

2. A nemzeti ünnepeinket ismerni, a Himnuszt, a Szózatot felismerni
és énekelni, az ünnep jelentőségét átérezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Együttműködni a daltanulásban.

Kommunikáció:

2. Az alkalomnak megfelelő dalt előadni.

olvasás, írás

3. Az ünnep jelentőségét átérezni.
4. A Himnuszt és a Szózatot felismerni, énekelni.

Társadalmi ismeretek:

5. Részt venni közös táncban, a lépéseket utánozni.

történelmi ismeretek,
ünnepek, felkészülés a
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felnőtt életre

Ismeretek
1. Magyar dalok.
2. Magyar táncok.
3. Más népek dalai.
4. Családi, egyházi, társadalmi ünnepek dalai.
5. Nemzeti ünnepeink dalai.
Tevékenység
1. Daltanulás: ismerkedés hazai és más népek dalaival.
2. Jeles ünnepekkel kapcsolatos dalok tanulása.
3. Megemlékezés a Nemzeti ünnepekről, Himnusz, Szózat, toborzók
éneklése.
4. Kétlépéses csárdás, galopp táncolása.

Kulcsfogalmak/fogal Az adott dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. Csárdás,
galopp, nép, ország, nemzet, nyelv, cseh, szlovák, angol, francia,

mak

orosz, ír, német, lengyel. Történelmi eseményekkel kapcsolatos
fogalmak. A dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok.

Tematikai egység

2. Ritmus- és hallásfejlesztés

Órakeret: 38

Előzetes tudás

1. Ritmushangszerek használata éneklés közben. Megosztott
figyelem.

Tantárgyi fejlesztési

Pontosan, szépen átélten, kifejezően énekelni.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Dalokat a tempó és dinamika pontos visszaadásával énekelni.

Testnevelés:

2. Ismerni és használni a ritmushangszereket.

gimnasztikai

3. Az ismert dalok dallamát ritmushangszerrel kísérni.

gyakorlatok

4. Észrevenni a dalokban a hangmagasságbeli különbségeket.
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5. Részt venni a közös táncban, a ritmust érezni a lépéseket
utánozni.
Ismeretek
1. Ritmikai és dinamikai gyakorlatok.
2. Ritmushangszerek használata.
3. Tempóérzékeltető gyakorlatok.
4. Ritmushangszerek használata.
5. Hang- és hallásfejlesztés.
6. Táncok.
7. Táncok eltérő zenére.
Tevékenység
1. A szép éneklés gyakorlása a dinamikai változások
figyelembevételével.
2. Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése - versenyek, analóg
feladatok adása egymásnak.
3. Szöveg, dallam, ritmus egységének érzékeltetése.
4. Dallam és tempó követése.
5. Hangmagasság differenciálása.
6. Ritmushangszerek megszólaltatása, megnevezése,
megkülönböztetése.
7. Dalok összekapcsolása dal, szöveg, zene, ritmus szerint.
8. Egyszerű táncok előadása, ének, lépés ritmusának összehangolása.
9. Diszkó tánc, régi korok táncai (keringő, csárdás).
Kulcsfogalmak/

Halkan, erősen, közép erősen, nagyon erősen. Szöveg, dallam, ritmus,

fogalmak

hangszín, hangerő, skálázás, halk, lágy, zümmögő, hangos, élénken,
lassan, gyorsan, cintányér, dobok, triangulum, maracas, agogo,
bongó, dobok, csörgődob, érintés, bújás, körtánc, pörgés, forgás,
kifordulás, guggolás,

Tematikai egység

3. Zenehallgatás

Órakeret: 32
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Előzetes tudás

Alkalomnak megfelelő zene választása.

Tantárgyi fejlesztési

1. Megismerni zenei stílusokat, mások zenei ízlését tiszteletben
tartani.

célok

2. A zenei ízlést alakítani, fejleszteni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Zenét figyelmesen hallgatni.

Kommunikáció:

2. A már tanult dallamokat felismerni.

médiaismeret, nem

3. A különböző feldolgozásokban az azonosságokat felismerni.

verbális

4. Hallott dallamrészlet felismerése.

kommunikáció

Ismeretek

Információs eszközök

1. Népdal.

használata:

2. Műdal.

zenehallgatás,

3. Dallamok, dallamrészletek felismerése.

filmrészletek

4. Tánczene hallgatása más-más feldolgozásban.
5. Dallamok, feldolgozások, komolyzenei részletek
meghallgatása.

Ábrázolás-alakítás:
élmények alapján kép

6. Közismert komolyzenei részletek meghallgatása. (Egy
kiállítás képei. Örömóda. Passió. Péter és a farkas).
7. Zenés darabok megismerése (Macskák, A dzsungel könyve,
István a király, János vitéz)
Tevékenység
1. Népdalok hallgatása, csokorba gyűjtése (dalok felismerése
dallamuk alapján).
2. Műdal hallgatása (ismert előadó hangjának felismerése, kedvenc
dalok megtanulása, együtténeklés az előadóval).
3. Táncdal, tánczene hallgatása különböző feldolgozásban.
4. Dallamok meghallgatása, feldolgozások összehasonlítása.
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5. A zene hatásának megbeszélése.
6. Zenés darabok megtekintése, történetének megismerése,
szereplők, jellemző dallamok a műből.
7. Dalrészletek és darabok, szereplők csoportosítása (összetartozók).
Kulcsfogalmak/

Dalban szereplő népies kifejezések magyarázata. A dalban szereplő

fogalmak

ismeretlen szavak, szófordulatok. táncdal, tánczenekar, szólóének,
dallam, feldolgozás, részlet énekes, énekszólam, hangszerkíséret,
vonósnégyes, karmester, szimfónia, hangszerek nevei, zeneszerzők,
előadók, szólamok, ritmus, tánc, hangzás, szólóének, magasabb,
mélyebb dallamjárás
1. Zenei ízlés alakítása. Az éneklés és zenélés közösség formáló

A fejlesztés várt

erejének megtapasztalása, szabadidejének az aktív és passzív

eredményei a két

zenéléssel tartalmassá tétele.

évfolyamos ciklus
végén

2. Tíz- tizenöt dalt (a dal hangulatának megfelelően, lehetőleg
tisztán, pontos ritmusban, helyes szövegkezeléssel, formálással)
egyénileg, vagy közösen előadni.
Ábrázolás – alakítás

A tantárgy célja:
1. Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító
tevékenységekben az alkotóképességet.
2. Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális művészetek
eszköztárának felhasználásával.
3. Fejlődjön a tanulók képzelőereje, fantáziája.
4. Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a figyelem, feladattudat,
észlelés és finommotorika.
5. Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk.
6. Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker örömével fejlődjön,
önismerete.
7. A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke.
8. Tárgyak, cselekvések, jelenségek megfigyeltetése, építészeti és művészeti értékek
megismertetése.
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9. Az

ábrázolás-alakításhoz

megnevezése,

a

szükséges

munkavégzés

eszközök,

során

az

anyagok

anyagokról

megismertetése

szerzett

és

tapasztalatok

összegyűjtése.
10. Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, tantárgy-specifikus
jártasságok, készségek fejlesztése.
11. Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos
bővítése.
Fejlesztési (terápiás) feladatok:
Készségek:
Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése.
Képességek, attitűdök:
1. Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség.
2. Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képessége.
3. Képzeteket felidéző ábrázolási képesség.
4. Képolvasás, képi közlés képessége.
5. Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése.
Pszichikus funkció:
1. Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés.
2. Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén.
3. Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése.
Gondolkodási műveletek:
1. Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás.
2. Variálás, kombinálás. Analízis-szintézis.
3. Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás.
Gondolkodás fajták:
1. Perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív, logikus.
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2. A tantárgy különösen fontos szerepet játszik a nemzeti azonosságtudat, hazafias
nevelésben a hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek megismerésén keresztül, az
alapvető kötődés kialakításával a tanuló környezetéhez.
Tematikai egység

1. Vizuális ábrázolás

Előzetes tudás

1. Saját alkotás létrehozásának öröme.

Órakeret: 40

2. Érzelmek megjelenése az alkotásokban.
Tantárgyi fejlesztési

1. Önállóan használni a festés eszközeit.

célok

2. Élményeit vizuálisan, adekvát színhasználattal megörökíteni,
törekedni a valósághű ábrázolásra.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit.

Kommunikáció: társas

2. Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolt hatását.

kapcsolatok

3. Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait.
4. Megfigyeléseit visszaadni rajzos formában.

Társadalmi ismeretek:

5. Illusztráció készítésénél segíteni a szöveg és kép közötti

személyes adatok,

összefüggés megértését.

önismeret, felkészülés

6. Közös tevékenységben együttműködni.
Ismeretek

a felnőtt életre
Számolás-mérés:

1. Festés

tájékozódás

2. Rajzolás-színezés
Környezet-ismeret:
Tevékenység

emberi test, élő és

1. A színkeverés (kék-sárga, piros-sárga, kék-piros).

élettelen természet,

2. A komplementer színek egymásra gyakorolt hatásának

növények, állatok

megfigyelése alkotásokon.
3. Ünnepi dekoráció készítése (közös munka).
4. Festés zenére, szabadon – a hangok és színek kifejezőerejének
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hangsúlyozásával (nagyméretű papíron).
5. Saját élmények megörökítése színek hangulati kifejezőerejének
alkalmazásával.
6. Közös élmények (tábor, kirándulás) megörökítése –
csoportmunka.
7. A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás modell
után:
a. gyümölcsök, virágok,
b. tájábrázolások,
c. portré (fej),
d. emberalak,
e. mozdulatok pontos megfigyelése és lerajzolása.
8. Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers,
mese).
Kulcsfogalmak/

Színek. Színek egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatos fogalmak

fogalmak

(derítés, tompítás, kiemelés). Ünnepek szimbólumainak ismerete
(Mikulás-csizma, Március 15. kokárda). Az illusztrált mű vagy
esemény témája alapján. Színek, tónusok. Érzések, érzelmek,
hangulatok. Ritmus, hangerő, hangmagasság. Ünnepek szimbólumai.
Az ábrázolandó élőlények, tárgyak, részeinek megnevezése.
Arányokkal kapcsolatos fogalmak. Térbeli elrendezéssel kapcsolatos
fogalmak.

Tematikai egység

2. Komplex alakító tevékenységek

Előzetes tudás

Önálló alkotás.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az

célok

anyagokat

és

tulajdonságaikat

Órakeret: 60

minél

részletesebben

megismerni.
2. Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Irányítással felismerni a különböző anyagfajtákat, megnevezni Kommunikáció: társas
jellemző tulajdonságait.

kapcsolatok

2. Irányítással elkészíteni különböző tárgyakat.
Társadalmi ismeretek:
Ismeretek

önismeret, felkészülés

1. Anyagvizsgálat.

a felnőtt életre

2. Tárgyak (játékok, képek) készítése.
Számolás-mérés:
Tevékenység

tájékozódás,

1. Anyagok válogatása anyagfajták és használhatóság szerint.

mérések

2. Marionett baba készítése (agyagfej és végtagok, textil test,
fagyöngy).

Környezet-ismeret:

3. Só-liszt plakettek készítése, festése, kisütése.

emberi test, élő és

4. Agyagtálak, poharak készítése, díszítése.

élettelen természet,

5. Ünnepi asztaldekoráció készítés: gyertyatartó, váza, szalvétatartó

növények, állatok,

agyagból.

élettelen természet

6. Edényalátét készítés: festett csempe.
7. Gombmozaik készítés.
8. Fonalkompozíció ragasztással.
9. Különböző műanyag flakonokból babaház, madáretető, stb.
kialakítása kivágással.
10. Terménybáb készítés.
11. Kéreg-termény kompozíció.
12. Szárított növény festése mártással, ebből ikebana készítés háncs,
kéreg felhasználásával (asztaldísz, kép).
13. Díszszalvéta pecsételéssel, nyomdázással.
14. Díszterítő festés sablonnal, vagy nyomómintával.
15. Poháralátét készítés, vágás, ragasztás vagy festés.
16. Ünnepi papírdekoráció.
17. Papírhajtogatás: díszboríték
18. Papírkompozíció: üdvözlő kártya.
Kulcsfogalmak/

Természetes anyagok (természetben megtalálható formában és
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fogalmak

feldolgozott állapotban, pl.: kéreg, termény, papír, léc). Mesterséges
anyagok (műanyagok). Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos
fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója. A különböző
anyagfajták megnevezése. Jellemző tulajdonságaikra vonatkozó
fogalmak (üveg, fa, fém, műanyag, textil, stb.). Gyakori felhasználási
területeik. Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az
elkészített tárgy megnevezése, funkciója.

Tematikai egység

3. Népünk művészete

Előzetes tudás

Népművészeti alkotások felismerése.

Tantárgyi fejlesztési

1. A népi hagyományokat megismerni.

célok

2. A népművészet ágazatait számba venni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 20

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Irányítással népművészeti alkotásokat szemlélni.

Kommunikáció: társas

2. Irányítással népszokásainkat megismerni.

kapcsolatok,
olvasás, írás

Ismeretek
1. Népművészeti alkotások fajtái.

Társadalmi ismeretek:

2. A népművészetben lévő változatosság, sokszínűség (kor, szín, földrajzi és történelmi
korosztály, anyag, technika) megismerése.
3. Ismerkedés népszokásainkkal (szüreti bál, aratással

ismeretek, felkészülés
a felnőtt életre

kapcsolatos szokások, vásárok, esküvők).
Számolás-mérés:
Tevékenység

tájékozódás

1. Népművészeti albumok és gyűjtemények megtekintése.
2. Alkotók megfigyelése munka közben.

Környezet-ismeret:

3. Nevezetes ünnepek „Jeles napok” jellegzetes magyar

élettelen természet,

népszokásokkal kapcsolatos tárgyak, ábrázolások gyűjtése,
készítése (viselet).
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4. Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos eszközök

Információs eszközök

(tájház, skanzen), ünnepi alkalmak során használt öltözék, tárgyak használata:
(pl. pásztorbot, furulya, szövőszék, fonások, stb.) gyűjtése,

anyaggyűjtés

néprajzi tárgyú filmek megtekintése.
5. Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, gyűjtemények
meglátogatása, látogatás a Néprajzi Múzeumban, néprajzi tárgyú
kiállításokon.
6. (Alkalomhoz kötődött kirakodó vásár meglátogatása, élmények
megbeszélése – Mesterségek ünnepe.)

Kulcsfogalmak/

Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács,

fogalmak

bőrmívesség. Néphagyományokhoz kapcsolódó fogalmak.

Tematikai egység

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Órakeret: 10

Előzetes tudás

Színek és érzelmek közötti kapcsolat felfedezése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Művészeti alkotásokat megismerni.

célok

2. Múzeumi látogatások tapasztalatait, élményeit társaival
megosztani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

Művészeti alkotásokat érdeklődéssel szemlélni (irányítással).
Ismeretek

olvasás, írás
Társadalmi ismeretek:

1. Művészeti alkotások megtekintése.

felkészülés a felnőtt

2. Az ábrázolt személyek, események, érzelmek „felfedezése” a

életre,

művekben.

viselkedés, közlekedés

Tevékenység
1. Múzeumlátogatás.
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2. Albumok, kiadványok, reprodukciók szemlélése, a művek által
nyújtott gondolatok, érzelmek, vélemények közlése.
3. Lehetőség szerint: művészek megfigyelése alkotás közben
(műterem-látogatás, utcai művészek megfigyelése munka
közben).

Kulcsfogalmak/fogal Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez
kapcsolódó fogalmak (festő, grafikus, szobrász, dombormű).

mak

A tanuló
A fejlesztés várt

1. képes esztétikus dísz- és használati tárgyak létrehozására,

eredményei a két

2. képes életkorának megfelelő szintű jártasság megszerzésére, a
technikai eljárásokban (rajzolásban, festésben, mintázásban,

évfolyamos ciklus

tárgykészítésben),

végén

3. képes személyes és közös élmények, érzelmek, emlékek
megjelenítésére képi formában,
4. megismeri a művészi alkotások, népművészeti tárgyak, helyi
hagyományok alapjait.
Információs eszközök használata
A tantárgy célja:
1. Felkelteni a tanuló érdeklődését a számítógépek és az irodatechnikai eszközök iránt.
2. Bemutatni az eszközök sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a
játékban és a munkában.
3. Ismerni a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi és balesetvédelmi szabályait.
4. Használni az irodai munkában előforduló eszközöket.
5. Teremtsen lehetőséget a számítógép használata az egyéni ütemű tanulásra, az utasítások
pontos végrehajtására.
6. Az informatikai eszközöket tudatosan, célnak megfelelően használni.
7. A számítógép részeinek, működésének megismerése.
8. Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése, megoldása.
9. Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása egyéni szintekhez mért
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nehézségi fokon.
10. Irodatechnikai készülékek működésének megismerése.
11. A számítógép részeinek, működésének megismerése.
12. Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése, megoldása.
13. Irodatechnikai készülékek megismerése, a megismert készülékek szabályos működtetése.
14. Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása, egyéni szintekhez mért
nehézségi fokon.
Tematikai egység

1. Számítógép-kezelés

Előzetes tudás

1. Tájékozódás a billentyűzeten.

Órakeret: 20

2. Vizualitás.
Tantárgyi fejlesztési

A számítógép használathoz kapcsolódó erkölcsi és jogi szabályozókat

célok

szintjének megfelelő mélységben ismerni és alkalmazni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A számítógépet és a megismert eszközöket fokozódó önállósággal Kommunikáció:
kezelni.

olvasás, írás,

2. A számítógép képernyőjén leggyakrabban megjelenő jeleket és a
rendszeresen használt szakkifejezéseket, rövidítéseket ismerni.

médiaismeret társas
kapcsolatok

3. Kapcsolódni az internetre (segítséggel), tartalmakat keresni.
4. A felállított szabályokat tiszteletben tartani.

Társadalmi ismeretek:

5. Az egészséget kímélve használni a számítógépet.

személyes adatok,
önismeret, felkészülés

Ismeretek

a felnőtt életre

1. A meglévő ismeretek rendszerezése és bővítése aktuális
problémákkal.

Számolás-mérés:

2. Rendszeresen használt szakkifejezések, rövidítések.

tájékozódás, pénzügyi

3. Hálózatra kapcsolódás (iskolai hálózat – internet).

ismeretek

4. Közösségi oldalak használata.
5. Levelezés.

Környezetismeret:
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6. Csetelés (telefonálás számítógép használatával).

egészségvédelem

7. Etikai elvek rögzítése.
8. A számítógép használata során szükséges egészségügyi szabályok Testnevelés: mozgásos
korrekció, relaxálás

ismerete és azok betartása.
Tevékenység

Ábrázolás-alakítás:

1. A számítógép használatának rendje (üzembe helyezés, munka

képalkotás, esztétikai

végi teendők, mentés, kilépés, áramtalanítás, gép megvédése a

fejlesztés

szennyeződésektől – por, hő, folyadék).
2. Teendők váratlan helyzetekben.
3. A kifejezések mögötti tartalmak rövid lényegének megértése,
kipróbálása a gyakorlatban (mentés – mentett, nem mentett
tartalom keresése, könyvtár fogalma – saját könyvtár, más
könyvtára, jelszó – a jelszó lényege, jelentősége).
4. A hálózat korlátolt, ellenőrzött használata (néhány címszó
keresése – saját iskola honlapja, időjárás jelentés, műsorújság).
5. Közösségi oldalakra kapcsolódás segítséggel, a kapcsolódás,
adatok felrakása, kapcsolat létesítése.
6. E-mail cím létesítése, levelezés társakkal.
7. A lehetséges (meglévő) technikával egyéb kapcsolat létesítése,
fogadás, elutasítás.
8. Óvatosság a kapcsolatok létesítése során.
9. Közös szabályrendszer felállítása, a korlátok elfogadása és
betartása (személyiségi jog, intim szféra, időkorlátok elfogadása).
10. Saját adatok korlátozott, megfontolt használata, a kapott
információk valóságtartalmának mérlegelése.
11. Ismeretlen honlapok használatának elutasítása.
12. Az interneten keresztül történő vásárlások, pénzes játékok
elutasítása.
13. Szem kímélése (távolság a képernyőtől, hangerő szabályozása,
hosszabb ideig tartó munka megszakítása mozgással, néhány
mozgásforma elsajátítása és gyakorlása)
Kulcsfogalmak/

A számítógépen lévő rövidítések, feliratok és azok értelmezés,. egér,
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fogalmak

billentyű, kattintás,

Tematikai egység

2. Irodatechnika

Előzetes tudás

Biztos készülékhasználat.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az eszközöket célszerűen és biztonságosan működtetni.

célok

2. A megismert számítógép perifériákat célszerűen használni.

Órakeret: 30

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Telefonálni (vezetékes, mobil és számítógépes lehetőségek
megismerése).

Kommunikáció:
olvasás, írás

2. CD-, DVD-lejátszót, MP3-t kezelni.

médiaismeret társas

3. A fényképezőgépet használni (digitális fényképezés, telefonnal

kapcsolatok

fényképezés).
4. Fénymásolás segítséggel, fénymásolást figyelemmel kísérni (a
papírtöltés és az elkészült munka észlelése).
5. Nyomtatás (segítséggel).

Társadalmi ismeretek:
személyes adatok,
önismeret, felkészülés
a felnőtt életre

Ismeretek
1. Telefon, mobiltelefon használata („okostelefon”).

Számolás-mérés:

2. Ismerős számot hívni, röviden, lényeget közölni. Segélykérő

tájékozódás, pénzügyi

telefonszámot ismerni.

ismeretek

3. CD- és DVD-lejátszó használata segítséggel. (CD/DVD a
számítógépen.)

Környezet-ismeret:

4. MP3 és más forgalomban lévő készülék megfelelő használata.
5. A készüléket szakszerűen használni.
6. Fényképezőgép (telefon fényképező funkciója) használata
(digitális fényképezés).
7. Fénymásolás (segítséggel).
8. Nyomtatás (segítséggel).
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Tevékenység
1. CD- (DVD-) lejátszóba lemez behelyezése, kivétel a lejátszóból,
tokba helyezés, a tárolás módja.
2. CD-lemezek kiválasztása, lejátszása.
3. Telefonkészülékek.
4. A készülék működtetése (töltés, tárolás), a kulturált játék és
zenehallgatás szabályainak elsajátítása (időtartam, hangerő).
5. Telefonhívás kezdeményezése, elköszönés, a telefonálás időbeli
és pénzügyi vonatkozásainak tudatosítása.
6. Fényképkészítés gyakorlása természetes fényben és vakuval.
7. Az elkészült képek megszemlélése a képernyőn, a fotók
minőségének bírálata (jól sikerült, nem jól sikerült), a kiválasztott
kép kinyomtatása.
8. Másolás a készülék (önálló) beállítása nélkül.
9. Kisebb feladatok teljesítése, adott oldalak lemásolása.
10. A nyomtató előkészítése a nyomtatáshoz (papírmennyiség
ellenőrzése).
11. Az előzetesen elkészített dokumentum (levél, önéletrajz,
meghívó) kinyomtatása.
Kulcsfogalmak/

Elektromos hálózat, elem, halk – hangos, tárolás, hőérzékeny,

fogalmak

porvédelem, tisztítás, karcolás, CD (DVD), szabályos működés,
érzékeny a hőre, karcolásra, CD-lemez, kiad, betesz, film,
filmbefűzés, vaku, másolás, fényérzékeny, átállítás, nagyítás,
kicsinyítés, nyomtatás, papírtöltés, üzemmód, egyoldalas, kétoldalas,

Tematikai egység

3. Dokumentumkészítés

Előzetes tudás

Próbálkozás, egyéni megoldások keresése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Igényes munkát végezni.

célok

2. Dokumentumot készíteni, kinyomtatni megfelelő helyre eljuttatni
(e-mailt elküldeni, plakátot kitenni).

289

Órakeret: 40

1866

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Egyszerű számítógépes rajzot készíteni (segítséggel).

Kommunikáció:

2. Egyéni ötletek, tervek alapján újabb alkotásokat készíteni.

olvasás, írás,
médiaismeret társas

Ismeretek

kapcsolatok

1. Egyszerű szerkesztőprogramok közül adott program alkalmazása.
2. Szöveg- és ábrakészítés.

Társadalmi ismeretek:

3. Egyéni alkotás készítése.

személyes adatok,

4. Az elkészült dokumentum elhelyezése a könyvtárban.

önismeret, felkészülés
a felnőtt életre

Tevékenység
1. Egyszerű rajzok, ábrák, szövegrészletek alkotása a számítógéppel. Környezet-ismeret:
2. Szöveg változtatása formai (betűtípus, nagyság, sortávolság,

egészség-védelem,

bekezdés), tartalmi (hibák javítása, szövegrészek törlése).
3. Dokumentum szerkesztése, ábra rajzolása, kép beillesztése

Ábrázolás-alakítás:

(képes- rajzos-szöveges alkotások készítése előre megbeszélt

képalkotás, esztétikai

témában – plakát készítése iskolai ünnepélyre).

fejlesztés

4. Önéletrajz, levél írása.
5. Színválasztás, színezés, törlés, tiszta lap kérése.
6. A célnak megfelelően a szöveg stílusának, nagyságának
változtatása (levél barátnak, tanárnak, szülőnek).
7. Az elkészült dokumentum mentése, elhelyezése a könyvtárban, a
dokumentum visszakeresése, újbóli megnyitása, a tartalom
módosítása.

Kulcsfogalmak/

Betű- és számbillentyű rajzlap, vonal, ecset, színek, pontos másolás,

fogalmak

magánjellegű adatok, önéletrajz,

Tematikai egység

4. Játékprogramok

Előzetes tudás

Biztos téri ismeretek. Türelem.

Órakeret: 40

290

1867

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Tantárgyi fejlesztési

1. A játékfüggőséget elkerülni.

célok

2. A játékot következetesen végig játszani, az eredményt elfogadni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat


A megismert játékot egyre jobb eredménnyel teljesíteni.

Kommunikáció:
olvasás, írás, társas
kapcsolatok

Ismeretek
1. Eltérő típusú játékprogramok megismerése.

Társadalmi ismeretek:

2. A játékok körét bővíteni.

személyes adatok,
Tevékenység

önismeret, felkészülés

1. A játék többféle irányítása szerinti (navigálás az egérrel,

a felnőtt életre

billentyűvel, külső eszközzel).
2. Stratégiai játékok (hosszabb ideig, egyre bővülő tartalommal).

Környezet-ismeret

3. Stratégiai játékok játszása a géppel, hálózat segítségével, társsal

egészség-védelem

(sakk, memory, pasziánsz).
4. Tananyaghoz szorosabban kapcsolódó oktató játékok (egyre
nagyobb önállósággal részt venni a játékban).
5. Képek készítése (néhány kocka rajzfilm) segítséggel.

Kulcsfogalmak/

A megismert játék elnevezése, a játszáshoz szükséges fogalmak

fogalmak

ismerete.
A tanuló képes

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

1. a környezetében meglévő számítástechnikai eszközök
rendeltetésszerű, balesetmentes használatára,
2. a technikai fejlődés által biztosított lehetőségek sikeres
alkalmazására (segítséggel, irányítással),
3. szabadidejének tartalmas eltöltésére az információs eszközök
alkalmazásával, a számítógépes függőség kialakulásának
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elkerülésére,
4. az egészség megóvásának szem előtt tartására az eszközök
használata során.
Testnevelés
A tantárgy elsődleges célja a rendszeres mozgás, testedzés és az egészséges életmód iránti
igény kialakítása. Térbeli irányok, viszonyfogalmak használata. Az általános iskolai
testnevelés során kialakított és begyakorolt mozgáselemek rögzítése, pontosítása, tudatosítása,
alapmozgások gyakorlása. Ritmus és sorrend megtartása mozgásos feladatokban. Mozgásos
tevékenységgel a tartási hibákat korrigálni, a motorikus képességek fejlesztése, az egészséges
testi fejlődés biztosítása, testi fejlődés zavarainak korrekciója. A sportjátékokhoz szükséges
elemi és tájékozódási képességek /figyelem/ fejlesztése. A munkatevékenység során
szükséges ügyesség, erő, állóképesség, kitartás, edzettség, bátorság, akarat fejlesztése.
Sportversenyek elemeinek elsajátítása, labda-biztonság növelése, felkészülés iskolai
sportversenyekre. Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. Növekvő elem és
ütemszámú mozgássorok elsajátítása.
A tantárgy az erkölcsi nevelés területén fontos szerepet játszik a szabályok, szabályosság
ismeretének megerősítésében, a magatartásszabályozás befolyásolásában.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén segíti az önismeret, önelfogadás
képességét, a segítségnyújtásra és elfogadásra való törekvést.
A testi és lelki egészségre nevelés területén segíti az egészséges testmozgás és a fizikai
aktivitás iránti igény folyamatosságát.
A testnevelés tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen hozzájárul a
verbális utasítások megértéséhez, a mozgások bemutatás vagy szóbeli irányítás alapján minél
pontosabban és differenciáltabban történő kivitelezéséhez.
A tantárgy tanulása során fontos a tanulók figyelmének ráirányítása a harmonikus mozgás
szépségeire és a mozgásművészet vagy a sportmozgások esztétikumának felismerésére.
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Tematikai egység

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

Előzetes tudás

1. Egymáshoz való alkalmazkodóképesség.

Órakeret: 24

2. Az együttmozgás élménye.
Tantárgyi fejlesztési

1. Vezényszavakat ismerni és követni.

célok

2. Gyakorlatokat társakhoz és alkalomhoz illően fegyelmezetten
végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Önállóan sorakozni, az irányokat ismerni.

Társadalmi ismeret:

2. A gyakorlatokat egyre pontosabban végrehajtani

ünnepek,
felkészülés a felnőtt

Ismeretek

életre

1. Sorakozás
2. Járások

Ének-zene: ritmus

3. Menetelés

gyakorlatok, dal- és

4. Testfordulatok

zenekíséret

Tevékenység

Környezet-ismeret:

1. Sorakozó magasság szerint.

egészség-megőrzés

2. Járás egysoros, kétsoros, háromsoros oszlopban, nyitódás,
záródás, helyben járás, jelre elindulás, megállás.
3. Járás lábujjhegyen, sarkon.
4. Sarkon jobbra, balra fordulatok vezényszóra.
5. (Irányítással)
6. Menetelés helyben járással, igazodás, sorbontás jobb, baloldal
érzékelése.
7. Vezényszavak megértése.
8. Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adott jelre.
Kulcsfogalmak/

nyit, zár, jobb, bal, igazodás, sorbontás, magas, alacsony

fogalmak
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Tematikai egység

2. Gimnasztikai gyakorlatok

Előzetes tudás

1. Biztos mozgáskoordináció.

Órakeret: 70

2. Utasítás pontos végrehajtása.
Tantárgyi fejlesztési

1. Adott ritmust átvenni és követni.

célok

2. Megtanult mozgáselemeket kitartóan végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az alapgyakorlatokat huzamosabb ideig végezni.

Ének-zene: ritmus-

2. Egyszerű utasításokat megérteni.

gyakorlatok, dal- és

3. Kéziszereket megfelelően használni.

zenekíséret

Ismeretek

Környezet-ismeret:

1. Két-három mozgáselem összekapcsolása.

egészség-megőrzés

2. Kéziszer- és szabadgyakorlatok.
3. Szakkifejezések megértése és alkalmazása.
Tevékenység
1. Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása, helyben futás magas
térdemelés, terpeszállás törzshajlítás, bokaérintés.
2. Négy ütemre végzett gyakorlatok: (alapállás, ugrás terpeszbe, kar
oldalsó középtartásba, taps fej fölött, vissza alapállásba, mellső
középtartásba, oldalsó középtartásba, terpesz, stb.)
3. Szalag, babzsák, labda, medicinlabda, súlyzó, buzogány, karika,
alkalmazásával végzett négyütemű gyakorlatok vezényszavak,
számolás, zene segítségével.
4. Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás
figyelembe vételével.
Kulcsfogalmak/

négyütemű gyakorlat, terpeszállás, oldalsó középtartás, mellső

fogalmak

középtartás, magas tartás, négyütemű gyakorlat, kéziszerek
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megnevezése,

Tematikai egység

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos Órakeret: 80
feladatok

Előzetes tudás

1. Erőnlét fejlesztése.
2. A mozgás összerendezettsége.

Tantárgyi fejlesztési

1. Gyakorlatokat kitartóan végezni, a hibákat javítani.

célok

2. Izmokat erősíteni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Szóbeli utasításokat megérteni.

Környezetismeret:

2. Egyre hosszabb ideig együttműködni a tartásjavító és

egészségmegőrzés

izomerősítő gyakorlatokban.
Ismeretek
1. Guggolás
2. Kúszás
3. Mászás
4. Függeszkedés
5. Távolugrás
6. Guruló átfordulás előre, hátra
7. Állórajt, futás
8. Egyensúlyozó járás.
Tevékenység
1. Guggoló járás,
2. kúszás padok között,
3. bordásfal gyakorlatok (függeszkedés),
4. egy lábról elrugaszkodás távolugrás nekifutásból,
5. sorozatban guruló átfordulások (guruló átfordulás előre
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sorozatban, háttal sorozatban guruló átfordulás, hátra),
6. állórajtból versenyfutás,
7. helyben rugózásból elrugaszkodás,
8. mászás kötélen, bordásfalon,
9. kúszás akadályok között, mászás akadályon át,
10. 30-60 m-es versenyfutás állórajtból,
11. egyensúlyozás talajon, padon (gerendán) pad merevítőjén.
Kulcsfogalmak/

gyakorlatok megnevezése, sorozat, állórajt, tevékenységek

fogalmak

megnevezése, méter,

Tematikai egység

4. Labdás gyakorlatok

Előzetes tudás

1. Önzetlen játék.

Órakeret: 60

2. Céltudatosság.
Tantárgyi fejlesztési

Egyre pontosabban labdát vezetni, célba juttatni (kézzel, lábbal).

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Szabályokat megérteni, betartani.

Ének-zene: ritmus

2. Labdát vezetni egyre biztosabban.

gyakorlatok

Ismeretek

Környezet-

1. Kislabda dobás

ismeret: egészség-

2. Átadások

megőrzés

3. Labdavezetés
Tevékenység
1. Kislabda dobás, álló helyzetből.
2. Célba dobás (kosár, kapu, céltábla).
3. Egykezes, kétkezes mellső átadások, különböző
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feladathelyzetekben.
4. Váltott kézzel járás körben akadályok megkerülése,
labdavezetések.
5. Labdavezetés (ügyesebb) lábbal cél felé, akadályok megkerülése.
6. Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó felső dobás, lassú futás
közben labdavezetés az ügyesebb kézzel.
Kulcsfogalmak/

gyakorlatok megnevezése, váltott kéz, dobóterpesz, labdavezetés,

fogalmak

Tematikai egység

5. Sportjátékok elemei

Előzetes tudás

1. Szabálykövetés. Csapatszellem fontossága.

Tantárgyi fejlesztési

1. Sportjátékokat játszani, mások játékát figyelemmel kísérni.

célok

2. Rendszeresen sportolni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 90

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Betartani a sportjátékok elemi szabályait, és az eszközöket
rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni.
2. A szabályokat minél pontosabban betartani.
Ismeretek

Számolás-mérés:
tájékozódás,
műveletek végzése
Környezet-ismeret:

1. Kosárlabda, röplabda, zsinórlabda

egészség-megőrzés

2. Pingpong
3. Labdarúgás

Ének-zene: ritmus

4. Tollaslabda, szivacslabda.

gyakorlatok, dal- és

5. Kidobós

zenekíséret

6. Úszás (vízbiztonság)
7. Roller, kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, szánkó használata
8. Teke, kugli, biliárd
9. Kondicionáló gépek minél szélesebb körű alkalmazása
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Tevékenység
1. Alapállás – megindulás - megállás, labdavezetés, kosárra dobás,
védekezés,
2. pingpongozás, átütés, szerválás, ütögetés, adogatás,
3. alapállás, megindulás, megállás, labdavezetés, átadás, kapura
lövés, labda védése,
4. szivacslabda, tollaslabda ütögetés, átütés a háló másik oldalára.
5. Az időjárásnak megfelelő sporteszközök használata, az eszközök
rendeltetésszerű használata, karbantartása, tárolása.
6. Egyéni- és csapatversenyek rendezése, kulturált szurkolás
(eredményhirdetés, cím megvédése, visszavágó).
7. Úszás, néhány úszásnem mozdulatai, az úszás ritmusa, légzés
javítása.
8. Kondicionáló gépek célszerű és szakszerű használata, az erőnlétés életmódjavító gyakorlatsorok elsajátítása és napirendbe építése.
Kulcsfogalmak/fogal sportágak megnevezése, kosárpalánk, kosár, kosárlabda, szerva,
szerválás, kapu, gól, tevékenységek megnevezése, kétkezes mellső

mak

átadás
A tanulók képes
A fejlesztés várt

1. a mozgásos tevékenységek rendszeres végzésére, az egészséges

eredményei a két

testi fejlődés, edzettség, teherbíró képesség, az alapvető fizikai

évfolyamos ciklus

képesség szintjének emelése érdekében,

végén

2. sporteszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatára,
3. sportjátékok játszására (egyszerűsített) szabályokkal,
sportmérkőzések figyelemmel kísérésére.

11.4.4. A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐOKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 11-12.
ÉVFOLYAMÁNAK KÖZISMERETI KERETTANTERVE
TANTERVI BEVEZETŐ
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Célok és feladatok
A készségfejlesztő iskola tanulói számára készült kerettanterv célja az egyéni sajátosságokhoz
igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységek
kiválasztása, a minél teljesebb körű felkészítés az iskola utáni gyakorlati feladatok ellátására.
Az évfolyamok közismereti tantárgyai a 9-10. évfolyamokon elért tudásra építenek, azt
megerősítik a gyakorlati képzés céljainak és feladatainak függvényében. A képzés célja, hogy
kialakítsa a tanulóban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása,
ellátása és minél önállóbb gyakorlása iránt, támogassa a gyakorlati műhelyekben
elengedhetetlen praktikus készségek, figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem
kialakulását. A képzés feladata a munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket
támogató készségeknek tudatos, célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása. A képzés
során törekedni kell az egyéni képességstruktúra feltérképezésére és minél teljesebb körű
fejlesztésére az eltérő szükségletek alapján. A gyakorlati oktatás során szem előtt kell tartani a
hétköznapi életben előforduló felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, a
tevékenységek szükségességének példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben. A képzés
alatt minél több lehetőséget kell adni a szituációs helyzetekben történő megértésre,
gyakorlásra. A készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamain a gyakorlati tevékenységek
elméleti ismereteit, alapjait is a gyakorlatban, folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás
keretében célszerű elsajátíttatni. Törekedni kell az egyéni különbségekből, sajátos nevelési
igényből adódó tevékenységválasztásra és az egyéni életutak alakulásában szerepet játszó
lehetőségek minél teljesebb körű felismertetésére és elfogadására. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a munkavégzéshez szükséges szociális készségek, kommunikáció, a közösségi
magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszellem fejlesztésére. Mindezek eléréséhez fontos a
tevékenykedésre, az aktív felnőtt életre ösztönző, cselekvéseken alapuló, a szellemi és fizikai
aktivitásra ösztönző, motivált légkör megteremtése.
Fejlesztési területek, nevelési célok
A készségfejlesztő iskolai tanuló a gyakorlati évfolyamokon az erkölcsi nevelés területén
szociális kapcsolataiban felkészül a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésre,
megismeri a munkatársi kapcsolatok kialakításához szükséges alapelveket. Képes társas
kapcsolataiban a közösségi magatartás alapvető formáinak megtartására, alkalmazására,
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fejlődik feladatainak elvégzéséhez szükséges kötelességtudata. Megismeri és elfogadja az
egyéni különbségekből adódó praktikus lehetőségeket, kialakul az egymás segítése iránt érzett
igény.
Nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a tanuló érdeklődik környezete szokásai és
hagyományai iránt, bővülnek ismeretei a társadalom és az őt körül vevő közösség ünnepeiről,
jeles helyszíneiről. Kötődik és aktívan részt vesz a helyi megemlékezéseken, felismeri a haza
legfontosabb értékeit és szimbólumait.
A tanuló az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén megismeri és iskolai keretekben
gyakorolja a demokratikus döntési szabályokat, igényli a saját hétköznapi életét meghatározó
körülmények megismerését, a befolyásoló tényezőket figyelembe vevő választás lehetőségét,
az önálló döntés szabadságát, aktívan részt vesz a közösség döntéshozatalában. Törekszik a
társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásformák, jogok és kötelezettségek betartására.
A tanuló önismeretének és társas kapcsolati kultúrájának fejlesztése során megismeri és
elfogadja reális életlehetőségeit, kialakul igénye a felnőtt élet kapcsolatai iránt, tudatosan
gyakorolja a különböző helyzetekben szokásos viselkedésformákat. Fejlődik önbizalma,
önértékelése, felismeri az érzelmi élet fontosságát és irányíthatóságát. Személyes
kapcsolataiban kerüli a túlzott bizalmaskodást, kialakul magatartásában a felnőttes
mértéktartás.
A tanuló tudatosan törekszik a testi és lelki egészségre nevelés területén az egészséges
életmód szabályainak betartására, ismeri és kerüli a káros hatásokat. Megalapozódik a
munkatevékenységek megkezdéséhez szükséges fizikai és lelki alkalmasság, fejlődik a
kitartás, a tevékenységek végig vitelének igénye.
A készségfejlesztő iskolai évfolyamokon a tanulóban mélyül a családi életben elfoglalt
szerepének ismerete, társas kapcsolataiban felismeri az érzelmi kötődések és kapcsolatok új
formáit. Megismeri felnőtt élete családi életlehetőségeit, a családi, lakóotthoni együttélések
alternatíváit. Gyakorolja a konfliktushelyzetek megoldásának lehetőségeit, törekszik a
nézeteltérések kulturált megoldására, a kialakult kompromisszumokat elfogadja.
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való
odafigyelés igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri gyakorlati
tevékenységében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása érdekében szükséges
körültekintő magatartás fontosságát.
A fenntarthatóság, környezettudatosság területén a készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
tovább tudatosítja a tanulóban az egyén és a környezet egymásra hatásának jelentőségét, a
környezet kímélésének fontosságát. Felkészít a munkatevékenységek végzése közben és a
mindennapi felnőtt élet tevékenységeiben felmerülő környezeti hatások megértésére, a káros
jelenségek elkerülésére, az elvárható óvatosság és mértéktartás szem előtt tartására.
A pályaorientációs fejlesztés során a tanuló felkészül a gyakorlati képzést követően a számára
elérhető munkatevékenységben történő részvételre, amelynek része az alapvető képességek és
készségek feltérképezése mellett az egyéni motivációk és elképzelések összehangolása. A
képzés fő felelőssége a tanuló érdekében a pályaorientáció terén egyénre szabott
megoldásokkal az érdeklődés, az alkalmasság és lehetőségek függvényében a megfelelő
képzési profil kialakítása.
Gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló ismeretei bővülnek a felnőtt társadalom
munkamegosztásának rendjéről, a családban elvárható feladatokról és a személyes felelősségi
körébe tartozó lehetőségekről. Tudatosul az anyagokkal és energiával történő takarékosság
fontossága, az életvitel tervezésének, a gazdálkodásnak a jelentősége a mindennapi életben.
A médiatudatosságra nevelés során a tanuló elsajátítja az elektronikus információhordozók
célszerű és szükségszerű felhasználását, felismeri a virtuális valóság és „igazi” valóság
közötti

eltéréseket,

fenntartással

fogadja

a

médiahíreket.

Megismeri

a

munkatevékenységekhez szükséges információk elérésének lehetőségeit.
Tanulás tanítása terén a tanuló igényli a gyakorlatba ágyazott ismeretelsajátítást, elfogadja a
folyamatos önképzés szükségességét a változó világhoz történő alkalmazkodás érdekében.
Fejleszti és alkalmazza az önképzésben az iskolai pályafutása során elsajátított tanulási
technikákat. Megőrzi kíváncsiságát a környezet változásai iránt és igyekszik a változásokat
beépíteni ismereteibe, alkalmazni az új lehetőségeket.
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Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
A készségfejlesztő iskola az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztése során
eléri, hogy a tanuló bekapcsolódik kommunikációs helyzetekbe, alkalmazza társas
kapcsolataiban az elsajátított érintkezési formákat. Fejlődik beszédértése, főleg a gyakorlatban
szükséges nyelvi kompetenciák terén, beszédprodukciójában igyekszik a pontos, érthető
információk átadására. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fő felelőssége a
beszédbátorság fejlesztésén, az alternatív kommunikációs eszközök minél pontosabb
használatán, a megértés és az önmaga megértetésének támogatásán van.
A matematikai kompetenciaterület fejlesztése során a tanuló gyakorolja a mindennapi
élethelyzetekben lényeges logikai, matematikai ismereteket, elsajátítja és a gyakorlati
feladatok elvégzésénél alkalmazza a szükséges matematikai ismereteket. Fontos a
kompetenciaterület

ismereteinek

folyamatos,

gyakorlati

tevékenységekkel

történő

megerősítése az elméletieskedés elkerülése. A tanuló ismeretei elmélyülnek az őt körülvevő
világ térbeli és időbeli viszonyairól.
A természettudományos és technikai kompetenciaterület fejlődésére jellemző, hogy a tanuló
érdeklődik a környezet jelenségei iránt, képessé válik megfigyelésekre és a történések pontos
megfogalmazására. Különösen nagy hangsúly helyeződik a gyakorlati képzéssel összefüggő
természeti és technikai ismeretek támogatására.
A tanuló képes a digitális kompetencia terület fejlesztésének eredményeként az
infokommunikációs eszközök megfelelő segítségnyújtás melletti alkalmazására, felismeri a
digitális technika értékeit. Megfelelő mértéktartással, a személyes információk megóvásával,
kontrollálva használja az informatikai eszközöket a tanulásban és szabadidejében.
Szociális és állampolgári kompetenciaterületen tanuló felismeri helyét és szerepét szűkebb
környezetében, képes a környezet kapcsolatrendszerében elhelyezni önmagát. Megerősödik a
másokra való odafigyelés és a segítőkészség igénye, fejlődik toleráns, elfogadó magatartása.
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Igényli a közösség életében való aktív részvételt, iskolai környezetben gyakorolja a döntési
helyzeteket. Megalapozódnak ismeretei az állam és az önkormányzat demokratikus
intézményrendszeréről, tájékozott az ügyintézések és segítségnyújtó ellátások elérhetőségéről.
A kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló megismeri és
megtapasztalja a tevékenységek megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges erőfeszítés
értékét, kialakul a munkatevékenységek befejezése iránti igény.
Az esztétikai és művészeti tudatosság terén tovább fejlődik a tanuló önálló ízlésvilága,
kialakul az igény a társadalmi normákon belül a saját stílusra környezetében, megjelenésében.
Különösen nagy hangsúly helyeződik a gyakorlati ismeretekhez szükséges szín- és
formaismeret terén szükséges differenciálásra, tapasztalatokra, megfigyelésekre.
Hatékony, önálló tanulás területen a tanuló motiválttá válik és képességeinek megfelelő
mértékben megismeri és alkalmazza az önálló ismeretszerzés eszközeit, megfigyeli és
igyekszik értelmezni környezete jelenségeit, a környezetében élők tevékenységét. Képes
segítséget kérni és megfelelő formában elfogadni, próbálja és meri kérdéseit megfogalmazni.
Egységesség és differenciálás
A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori
csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő
képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás
alkalmazását. Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel
is küzdő tanulók számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs
foglalkozások támogató jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a
műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető
kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés
és kompetenciastruktúra szerint a felnőtt életben betölthető eltérő lehetőségek megismerésére,
kiválasztására. Az gyakorlati évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni
életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek
és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni.
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Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok

A nevelés - oktatás -

Tantárgy

11

12

Heti

Heti

2 éves

Kommunikáció

2

2

144

Számolás-mérés

1,5

1,5

108

Etika

1

1

72

Osztályfőnöki

1

1

72

Környezet és

1

1

72

5

5

360

Szabadon választott

1,5

1,5

108

Közismeret összesen

13

13

936

20

20

óra/hét

óra/hét

Szabad készségfejlesztő időkeret

2

2

144

Készségfejlesztő időkeret összesen

22

22

1 584

Összesen

35

35

2 520

fejlesztésterületei
Anyanyelv és
kommunikáció

Társadalmi környezet

Természeti környezet

egészségvédelem
Testnevelés

Gyakorlati tevékenység

Testnevelés

Készségfejlesztő
kerettantervek

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 5 óra/hét
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Kommunikáció
A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain a kommunikáció tantárgy felkészít a minél
önállóbb életvezetéshez, az egyszerű munkafolyamatok elsajátításához és a munkavállaláshoz
szükséges elsődlegesen verbális és az egyéni sajátosságoktól függően nonverbális
információk, utasítások, megértésére és az adekvát, a feladathelyzetekben szükséges
beszédprodukció vagy alternatív kommunikációs csatorna alkalmazására. A tantárgy tanulása
során az előkészítő évfolyamokon elsajátított ismeretekre alapozva, az egyéni képességek
szintjéből kiindulva kell különös hangsúlyt fektetni a minél érthetőbb kommunikáció
kialakítására. Verbális kommunikáció esetén cél a helyes hangképzés, a minél érthetőbb
beszéd, a megfelelő tartalmi mondanivaló fejlesztése, az olvasott és hallott tartalom
megértésének
alkalmazásában

gyakorlása,
lehetőség

elmélyítése.
szerint

A

nonverbális

törekedni

kell

a

kommunikációs

minél

pontosabb,

csatornák
árnyaltabb

kifejezésmódok kidolgozására, a gyakorlatban lehető legegyszerűbben alkalmazható, jól
érthető formában kidolgozott rendszerre. A tantárgy célja, hogy a készségfejlesztő iskolai
tanulók nyitottá váljanak kommunikációs feladatok megoldására, minél nagyobb motiváció
alakuljon ki a környezettel történő kapcsolatteremtésre, pozitív tapasztalatokkal éljék meg
kommunikációs kompetenciájukat. Folyamatosan legyen a tanulónak igénye a környezet
megismerésére, a kíváncsiság legyen része mindennapi gondolatainak, alakuljon ki, hogy a
kommunikáció a megismerés egyik fontos eszköze. A tantárgy tanulása során fejlődjön a
verbális kommunikáció és a metakommunikáció összhangja. A tantárgy feladata elérni, hogy
a tanulóban fejlődjön az igény arra, hogy környezete közléseit, információit megértse és
önmagát megértesse környezetével. A tanuló képességeihez mérten kapcsolódjon be társas
érintkezésekbe,

alkalmazza

kommunikációs

ismereteit,

vegyen

részt

a

különféle

beszédhelyzetekben. Kommunikációs helyzetekben ismerje fel a kapott egyszerű információk
lényegét, tudja a kapott ismereteket megfelelően értelmezni és képes legyen véleményt
alkotni, élményeit megosztani. Próbálja a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismereteit
írásos kommunikációval is bővíteni, a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó olvasási és
írási feladatokat elvégezni. Egyre bővebb szókinccsel legyen képes érzéseit, kívánságait,
problémáit kifejezni.
A tantárgy tanítása különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a szabályok
megértésének

és

a

társadalmilag

elfogadott
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támogatásával, a közösségi lét és kommunikáció összhangjának erősítésével, a verbális és
nem verbális kommunikációs jelzések összhangjának elősegítésével.
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elősegíti a közvetlen környezet megismerését, a
nemzeti jelképek, ünnepek kommunikációs szokásrendszerének, jelentőségének és értékeinek
megértését.
A tantárgy az állampolgárságra és demokráciára nevelés területén szerepet játszik a
nyomtatott és elektronikus sajtó híreinek megismertetésén, figyelésén keresztül a
demokratikus intézményrendszer működésének és eseményeinek értelmezésében, a
demokratikus jogok és kötelezettségek gyakorlásának támogatásában.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztését a saját tapasztalatok társakkal történő
megosztásával, a más személyekkel kapcsolatos események iránti érdeklődés felkeltésével
támogatja.
A családi életre nevelés területét az együtt élés szabályainak, a családi eseményeken történő
viselkedésnek a megerősítésével, a családi és párkapcsolatok fontosságának tudatosításával
szolgálja.
A testi és lelki egészségre nevelés fejlesztési területet az érzelmi élettel és az egészséggel,
életmóddal kapcsolatos kommunikációs kultúra egyre árnyaltabb alkalmazásának elérésével
segíti.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet a gyakorlati tevékenységek veszélyeinek
és a balesetek elkerülésének felismertetésével támogatja.
Elmélyíti a fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismereteit a
tevékenységekhez szükséges eszközök, anyagok és energia felhasználásával kapcsolatos
tudatosság irányításával.
A pályaorientáció területét a tantárgy a gyakorlati munkavégzés és a munkavállalás
szabályainak, lehetőségeinek, fontosságának bemutatásával és az egyéni érdeklődés
felismertetésével segíti.
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A gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési területen a tanuló egyre jobban megismeri a
felnőtt társadalom munkaalapú berendezkedését, a családi munkamegosztás, a munkabér és
más jövedelmek ésszerű beosztásának fontosságát. Médiatudatosságra nevelés területén a
tantárgy segít elsajátítani az audiovizuális eszközök helyes és mértékletes alkalmazásának
szabályait, a média alkalmazását információszerzésre. A tanulás tanítása fejlesztési területen a
tantárgy segíti a változások megismerésében a kommunikációs technikák alkalmazásának
elsajátítását.
A kommunikáció tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen hozzájárul a
környezet megismerésében, a társas kapcsolatok alakításában lényeges kommunikációs
eszközök

gyakoroltatásához

és

a

közösségi

élethez

nélkülözhetetlen

közlési

és

információszerzési igény fejlesztéséhez.
A szociális és állampolgári kompetenciaterületen segíti a különböző helyzeteknek megfelelő
viselkedési, önálló véleménykialakítási és képviseleti formák alkalmazását. A tantárgy az
esztétikai és művészeti tudatosság kompetencia fejlődését a kellően tudatos, igényes
kommunikáció alkalmazásának támogatásával éri el.
A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődését a tantárgy a kíváncsiság, az
érdeklődés fenntartásával és az információszerzés lehetőségének segítésével éri el.
Tematikai egység

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés.

Órakeret: 40

Előzetes tudás

1. Kommunikációs igény és képesség. Részvétel társalgásban,
másokra figyelés, témafelvetés, saját véleményalkotás.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Verbális kommunikáció fejlesztése: szókincsét, nyelvhelyességét
bővíteni. Nonverbális kommunikáció fejlesztése: képek,
szimbólumok, piktogramok felismerése és használata,
metakommunikáció alkalmazásának fejlesztése

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Növelje ismereteit és kommunikációs késztetését

Környezet- és

2. Képességeinek megfelelő szókinccsel és nyelvi formátumban

egészségvédelem:

beszéljen.

élettelen környezet,

3. Ismerje fel a településén meglévő és országosan ismert

térképhasználat,

nevezetes épületeket (saját település, főváros, ország) és tudja környezetvédelem
azok funkcióit.
4. Bővítse saját lakásával a lakásfenntartással kapcsolatos
ismereteit.
Ismeretek
1. Nyelvi kifejezésformák használata a beszéd, képolvasás,
olvasás, írás során.
2. Szókincsfejlesztés.
3. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az
olvasás segítségével (egészségügyi-, háztartási ismeretek,
munkaügyek).
4. Szabadidő tervezése (aktív pihenés), családi események,
ünnepek.
5. Tapasztalatszerzés a településen (utcán), közlekedési
útvonalak.
6. Az iskola (munkahely, általa látogatott intézmények)
környékéről térkép készítése.
7. Lakás használatával kapcsolatos praktikus ismeretek
(fogyasztásmérő, szemétszállítás időpontjai, postaláda
használata).
Tevékenység
1. Artikulációs gyakorlatok, a kiejtés javítása.
2. A tanult nyelvtani kifejezések, fordulatok alkalmazása.
3. Szavak gyűjtése (szófajok szerint azonos alakú, többjelentésű
szavak, szinonim fogalmak, ellentétpárok).
4. A szövegértés folyamatos ellenőrzése változatos témákban
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(Egészségmegőrzés,
megelőzése,

káros

tisztítószerek,

szenvedélyek
élelmiszerek,

kialakulásának
háztartási

gépek

használati utasítása, ételreceptek, prospektusok, közlekedési
fogalmak, menetrend, műsorújság, háztartási fogyasztásmérők
számlái, a fogyasztásmérő leolvasása, biztonsági lezárása,
hibabejelentés).
5. Családi

alkalmakkal,

ünnepi

események

tervezésével,

ajándékozással kapcsolatos tapasztalatok megosztása.
6. Séta, nevezetességek, kirakat nézése (alkalmas ajándék keresése).
7. Térképének tanulmányozása, ismerős helyek keresése, (alternatív)
útvonalak tervezése, helyek bejárása, saját útvonal megrajzolása.
8. Lakás, otthon (helységek, saját lakrész, szépítése), vendégfogadás
(alkalmazkodás a lakókörnyezethez, kulturált zenehallgatás).

Kulcsfogalmak/

Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok, felmerülő fogalmak

Fogalmak

tisztázása, értelmezése. Háztartási energia mérőóra, fogyasztás,
számla.

Tematikai egység

2. Olvasás - írás

Órakeret: 60

Előzetes tudás

Megfelelő betűméretű, könnyen érthető nyomtatott szöveg olvasása,
olvasható, rövid szöveg írása.

Tantárgyi fejlesztési

Olvasás útján információt szerezni, egyszerűbb rövid szöveget írni,

célok

figyelemmel a formai követelményekre (dátum, aláírás, címzés).

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Olvasási technikáját fokozatosan javítani.
2. Olvashatóan írjon, az egyszerű hibákat találja meg és javítsa
ki.
3. Valós eseményeket néhány mondattal mondjon el.
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4. Rövid történet, irodalmi alkotást olvasson el, a szereplőket
önállóan jellemezze, történetet képek/kérdések segítségével
mondjon el.
5. Adott űrlap kérdéseire megfelelő válaszokat írjon be,
törekedjen a feladat önálló megoldására.
6. Tudjon képeslapot, levelet írni (lap vásárlásától a feladásig,
borítékot megcímezni önállóan vagy segítséggel).
Ismeretek
1. Olvasás gyakorlása, újságolvasás.
2. Rövid novella, vers, hírlapi tudósítás olvasása.
3. Hallott, olvasott szöveg értelmezése.
4. Írás gyakorlása (írás tempójának fokozása).
5. Az írás külalakjának, rendezettségének tudatos javítása.
6. Személyi adatok ismerete, helyes leírása.
7. Kérdőív, tesztlap kitöltése.
8. Önálló fogalmazás (önéletrajz, motivációs levél) írása.
9. Levél, üdvözlőlap önálló megírása, megcímzése.
10. Keltezés értelmezése és helyes leírása.
11. Napirend leírása, jegyzet, emlékeztető, esetleg napló készítése
(naptárban).
12. Önellenőrzés. Hibák megtalálása és javítása.
Tevékenység
1. Hangos olvasás megfelelő intonációval, kifejezően, néma olvasás,
szövegértés.
2. Egymás kézírásának olvasása.
3. Másolás, írás, diktálás után.
4. Űrlap kitöltése személyi adatokkal.
5. Szavak írása másolással, tollbamondással
6. Levél közös megfogalmazása hiányzó osztálytársnak, rövid
üdvözlet küldése (papír alapú, e-mail, sms).
7. Egy nap eseményeinek önálló leírása néhány mondatban (napló,
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naptári bejegyzés).
8. Elemi

szövegelemzés

(élethelyzetek,

érzelmek,

emberi

kapcsolatok felismerése, megértése).
9. Személyére vonatkozó kérdések elolvasása, helyes válasz 1-1
szóban.
10. Általános tájékozottságra, irányuló kérdésekre helyes válasz
kiválasztása, jelölése.
11. Megadott időpontokhoz tevékenységek írása, időrendbe állítás
keltezés alapján.
12. Rövidebb szöveg áttekintése, saját munka összehasonlítása a
társakéval.
13. Hírek gyűjtése az ország különböző tájairól (események,
szereplők, helyszínek).
14. Szabadidő kulturált eltöltése, a könyvtár használata (kölcsönzés,
könyv, CD, DVD), saját hobby megtalálása, a magányos és társas
alkalmak egészséges arányának megkeresése.
Kulcsfogalmak/

Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések. Ismeretlen fogalmak

fogalmak

értelmezése, régi és népies kifejezések, betűforma, sorköz, szóköz,
kihagyás,

mondat,

írásjelek,

igazolvány,

személyi

szám,

állampolgárság, aláírás felelőssége, lakcím, kerület, irányítószám,
napló, beszámoló, e-mail, sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés,
bélyeg, postaláda, feladás,
életkor, kedvenc étel, legjobb barát, legkedvesebb időtöltés, munka,
pihenés, szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum,
megye, város, község, falu, tanya, országhatár, perc, másodperc, idő,
gyorsaság, külalak, lényeges és lényegtelen hibák, saját könyv,
kölcsönzés, határidő, könyvtári kölcsönzőjegy,

Tematikai egység

3. Médiaismeret. Nem verbális információ Órakeret: 30
értelmezése.

Előzetes tudás

Saját vélemény, felmerülő kérdések udvarias megfogalmazása,
kommunikáció aktív befogadása
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Tantárgyi fejlesztési

1. Szabadidejét változatos tartalommal megtervezni.

célok

2. Médiatartalmak és eszközök időbeli és tartalmi korlátokkal
történő használata.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
Pontok

Fejlesztési feladat
1. Könyveket és más információhordozókat rendeltetésszerűen,
kíméletesen, célorientáltan használjon.
2. Legyen képes a médiából szerzett ismereteket korának és

Környezet- és
egészségvédelem:
érzékszervek védelme

képességeinek megfelelően, az egészségre, érzékszervekre,
környezetre vonatkozóan adekvátan értelmezni és használni.
3. Tudjon érzelmileg művészeti alkotásokra ráhangolódni
(irodalom, film, képzőművészet, zene, színház).
4. Képességeinek megfelelően tudjon fényképezni, videózni,
hangfelvételeket készíteni és visszajátszani.
5. Törekedjen a változatos, kulturált szabadidő eltöltésre
(olvasás, zenehallgatás, rejtvényfejtés, internet használat).
6. Igazodjon el a tv-újságban, a teletext információi és a műsorok
között.
7. A mindennapi eligazodásnál használatos piktogramok
információit ismerje, használja, a piktogramok utasításait
tartsa be.
8. A médiában megjelenő tartalmakkal (hírek, riportok,
reklámok) legyen kritikus.
Ismeretek
1. Könyv, folyóirat, újság, lexikon különbsége. Újságolvasás.
2. Tv, Videó, DVD műsorának közös megtekintése (ifjúsági filmek,
filmsorozatok epizódjai).
3. A valóság és a médiában ábrázolt helyzetek (hihető-hihetetlen)
elkülönítése.
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4. TV-műsorújság átnézése, állandó műsorok időpontja.
5. Tágabb környezetben használatos piktogramok megtalálása és
értelmezése (mosdó, lift közintézményekben, számítógép,
mobiltelefon jelzései, kezelési utasítások).
Tevékenység
1. Könyv vásárlása, megbecsülése, saját könyv, kölcsönzés.
2. Audiovizuális eszközök szakszerű használata (bekapcsolás,
hangerő szabályozása).
3. Film(részlet) megtekintése, megbeszélése.
4. A filmekben látottak és a valóság viszonya, példák gyűjtése,
csoportosítása (az utánzás veszélyeinek tudatosítása).
5. Reklámok, egyes televízió műsorok (valóság-show) mögöttes
tartalmának kritikus értelmezése.
6. Tv-újság olvasgatása, adott műsorok keresése időpont és cím
alapján. (Teletextről műsor kiválasztása, megkeresése).
7. Programfüzet átnézése (kulturális és szabadidő programok, helyi
programok).
8. Következtetések, reakciók (képek, mozgóképek értelmezése, saját
viselkedés elemzése videofelvétel, fotó alapján), helyes, helytelen
differenciálása.
9. Eszközök használata a használati utasítás szerint.
10. Fényképek készítése és visszanézése (arckifejezések értelmezése).
11. Piktogramok gyűjtése, értelmezése (ki talál többet, mit jelent?).
12. Levélben kapott feladat néma elolvasása, elvégzése.
13. Keresztrejtvény közös megfejtése.
14. Versenyek, játékok (kvíz, szójáték, kitalálós, most mutasd meg..).
15. TV-bemondó szerepjáték
Kulcsfogalmak/

mesebeli

lények

(kitalált

lények),

tv-csatornák,

játék-

és

Fogalmak

ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia. Felmerülő
ismeretlen fogalmak tisztázása, régi korok, történelmünk nagyjai,
mozi,

színház,

koncert,

múzeumok,

szabadtéri

programok,

meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak,
313

1890

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

címzett, piktogramok és jelentésük. (veszélyt jelző piktogramok,
színek, rövid feliratok), múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen szavak
magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész, vers, rím, ritmus, ismeretlen
kifejezések

magyarázata,

versek

szavainak

értelmezése,

megbeszélése
A tanuló képes
1. az

A fejlesztés várt

olvasott

szöveg

megértésére,

a

tartalom

rövid

összefoglalására, a tanulság levonására.

eredményei a két

2. rendezett külalakkal, olvashatóan írni, az egyszerű hibákat

évfolyamos ciklus

megtalálni, javítani,

végén

3. a tanultakat jó helyzetfelismeréssel önállóan alkalmazni,
4. a kommunikációs eszközök és sajtótermékek kínálatából
érdeklődésének

megfelelő

értékes

tartalmakból

ismeretet

szerezni.
Számolás-mérés
A számolás-mérés tantárgy a készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain megerősíti a 910. évfolyamokon és a gyakorlati tevékenységek során elsajátított ismereteket, készségeket és
megalapozza a minél önállóbb életkezdéshez, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához és a
munkavállaláshoz szükséges számolási, számítási és mérési ismereteket. A tantárgy
tananyagának elsajátítása során folyamatosan törekedni kell a mindennapi élethez,
önellátáshoz,

munkatevékenységekhez

gyakorlatba

ágyazottan

kapcsolódó

feladatmegoldásokra, kerülni kell a túlzott elméletieskedést, fontos a műveletek tapasztalati
megerősítése különböző mérő- és szemléltető eszközökkel. Nagy hangsúlyt kell helyezni a
gyakorlati

oktatást

megtapasztalására,

megalapozó
a

több,

hossz,

kevesebb

súly,

terület,

mennyiségek

kerület,

felismerésére

térfogatmérések
és

a

szükséges

tevékenységhez az elégséges mennyiség meghatározására, az alapanyagok beosztásának
megalapozására. A számolási műveletek gyakorlásán és az alapvető logikai feladatok
megoldásán túl a tantárgy feladata a felnőtt lét megismerését segítő térbeli és időbeli
tájékozódási ismeretek bővítése, a mindennapi feladatok tervezéséhez szükséges szempontok
figyelembevételével.

A számolás-mérés tantárgy tanítása lehetőséget ad a családi
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pénzbeosztás szempontjainak megismerésére, a munkabér értékének felismertetésére, a
jövedelmek beosztásának tervezésére, a vásárlások során a fontos és nem szükséges áruk
elkülönítésére, a fölösleges költekezés és túlköltés megelőzésére.
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés terén a szabályok betartására,
a kitartásra és pontosságra neveléssel, a takarékosság szempontjainak felismertetésével és a
mennyiségek igazságos elosztására és arányos beosztására nevelésével.
A családi életre nevelés terén felkészít a lakókörnyezetben történő eligazodásra, a havi, heti és
napirend munka, tanulás, pihenés, szórakozás ésszerű beosztására és családi jövedelem
beosztásának megismerésére és tervezésére.
A fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési területen támogatja a takarékos, beosztó
életvitel tervezésének és kivitelezésének elveit.
Pályaorientáció területén segíti a munkavégzéshez kapcsolódó mérési tevékenységek és
számítási műveletek megismerését és elősegíti a szükséges segédeszközök tervezését.
Gazdasági és pénzügyi nevelés területén felkészít a minél önállóbb életvitelhez szükséges
gazdálkodási és takarékossági feladatok ellátására.
A tanulás tanítása területen segíti az önálló tervezéshez, gondolkodáshoz szükséges adatok
felismerését és gyűjtését.
A kulcskompetenciák fejlesztése során az anyanyelvi kommunikáció fejlődését a tantárgy a
számolási és mérési tevékenységek, adatok, mértékegységek helyes megnevezésének
tudatosításával erősíti.
A matematikai kompetencia fejlesztéséhez a tantárgy a matematikai nyelvezet és gondolkodás
alapjainak valamint az alapvető mérési, számolási tapasztalatok és összefüggések
megismertetésével járul hozzá.
A természettudományos és technikai kompetencia fejlődését a természet által meghatározott
egyszerű fizikai paraméterek, természeti jelenségek megismertetésével támogatja.
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A számolás-mérés tantárgy a digitális kompetenciaterület fejlődését segíti a különböző
mérőeszközök helyes alkalmazásának elsajátításával és a számolási műveletekhez a különféle
digitális eszközök bevonásával.
A tantárgy a hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődésében az önálló
ismeretszerzés és minél önállóbb következtetések levonásának támogatásával járul hozzá.
Tematikai egység

1. Térbeli és időbeli tájékozódás

Órakeret: 10

Előzetes tudás

Megbízható tájékozódás saját magán, maga körül, ismert térben és az
időben.

Tantárgyi fejlesztési

1. Térbeli relációk pontosítása, használata szempontváltásnál is.

célok

2. Térbeli tájékozódás fejlesztése elvont szinten a makettektől a
térképig.
3. Eltérő kijelzőről időpontot megbízhatóan leolvasni.
4. Törekvés a pontosságra, a végzett tevékenységhez szükséges
időtartamot reálisan megbecsülni, és az adott tevékenységet
optimális időkeretekben végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tudjon otthonosan és felelősségteljesen mozogni az iskola és
otthona környékén, ismerni az otthon - iskola útvonalát,

Kommunikáció:
szókincs-bővítés

eligazodni a környező utcákban.
2. Képességeinek megfelelő formátumú térképen legyen képes
eligazodni.

Környezet- és
egészségvédelem:

3. Értse meg az időbeliség és az időtartamok közti
nagyságrendbeli különbségeket.

élettelen környezet,
felszíni formák

4. Időpontot pontosan határozzon meg kétféle óra alapján.
5. Fontos és időpazarló tevékenységek, időbeosztás.
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Ismeretek
1. Tájékozódás az otthon és az iskola környékén.
2. Alapvető

földrajzi

ismeretek,

térképolvasás,

jelzések

értelmezése.
3. Magyarország térképe.
4. Idő. Az időfogalom szűkebb és tágabb kiterjedése (múlt –
jelen – jövő). Az idő múlása, korosodás.
5. Az óra, napirend, heti beosztás.
6. Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok).
7. Ismerkedés régmúlt korokkal (történelmi időszakok).
Tevékenység
1. Tájékozódás
helyiségének,

szűkebb

környezetben:

dolgozójának,

az

azok

iskola

minden

munkamunkahelyeinek

megismerése, lehetőség szerint azok felkeresése, az ott kapott
megbízatások önálló teljesítése.
2. Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen (BKV térképen),
egyes útvonalak bejárása, felidézése a térképen. Távolságok
megtételének

lehetőségei,

módjai,

eszközei

(gyalog,

tömegközlekedéssel, autóval, hajóval, vonattal, repülőgéppel piktogramok az internetes térképeken.)
3. Saját

lakcím

leírása,

bejelölése

a

térképen,

egymás

„meglátogatása” (útvonal meghatározása), távolságok becslése,
lemérése, átszámítása.
4. Magyarország

és

Budapest

térképének

tanulmányozása,

piktogramok, színjelzések értelmezése, híradások, események
helyszínének megkeresése.
5. Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontok fontossága
(nyitva tartások, menetrend, TV-műsor).
6. Időegységek a másodperctől az évszázadig.
7. Digitális és hagyományos óra jelzéseinek egyeztetése.
8. Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikus váltakozása.
9. Születési év és jelen év különbségéből az életkor kiszámítása.
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10. Az év felosztása egy oldalas naptárban nap, hét, hónap, évszak év
váltása

minden

variációban

tevékenységek

időtartamának

meghatározása (mennyi ideig tart az iskolaév, a tavaszi szünet, az
ebéd, egy mondat leírása, egy fogmosás).
11. Napi

tevékenységek

időtartamai,

napirend

készítése

a

tevékenységekre fordított időtartamokkal (összesen 24 óra),
eseményekhez megfelelő időegység megválasztása.
12. Jelenlegi időpont helyes megállapítása.
13. Időtartamok kiszámítása a kezdési és befejezési időpontból (egy
éves időtartam érzékelése tavaly ilyenkortól mostanáig, a szünidő
hosszát kiszámítani utolsó és első tanítási nap alapján).
Kulcsfogalmak/

helyiségek, munkakörök, település, megye, kerület, utca, házszám,

fogalmak

középületek, lakóépületek, közterületek, égtájak, földrészek,
Időpontok meghatározása többféle módon (fél 8, 7.30, l9.30).
másodperc,

stopperóra,

munkaidő,

szabadidő,

szabadidős

tevékenységek, 1 évvel ezelőtt, 1 év óta, 1 év múlva kifejezések
értelmezése.

régi,

ócska,

antik,

műemlék,

időszalag,

tömegközlekedés, BKV, átszállás, közlekedési csomópont, távolsági
és tömegközlekedési eszközök, időegységek nevei, időtartam, tanév,
naptári év, évad, szezon, tanítási szünet, szünidő

Tematikai egység

2. Műveletek

Órakeret: 30

Előzetes tudás

1. Kialakult mennyiség – és számfogalom
2. Megbízható számjegyírás- és olvasás.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Egyszerű szöveges feladatot megoldani, ehhez a megfelelő
műveletet kiválasztani és az adott kérdésre válaszolni.
2. Tudatosítani, hogy a személyéhez kapcsolható számjegyek
állandóak (születési dátum, személyi szám), használatakor az
ellenőrzés és pontosság elengedhetetlen.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. A műveletek eredményét legyen képes megbecsülni,
kiszámítani és ellenőrizni.

Kommunikáció:
szókincs, szövegértés

2. Ismerje fel az ellentétes műveletek összefüggéseit.
3. Ismerje fel a számok nagyságrendjét, alaki és helyi értékek
különbségét megérteni.
4. Tudja egyéni képességek szerint elolvasni a számokat és
reálisan megkülönböztetni nagyságrendjüket.
5. Legyen képes a feladatot logikusan átgondolni és a megfelelő
művelet kiválasztani.
6. Legyen képes helyesen megfogalmazni a választ a szöveges
feladatban feltett kérdésre.
7. Megbízhatóan alkalmazza a számológépet, az eredményt
becsléssel ellenőrizze.
Ismeretek
1. Műveletek 100-as körben (egyéni képességekre fokozott
figyelemmel).
2. Számkör bővítése.
3. Számológép használata (ellenőrzés, önellenőrzés).
4. Szöveges feladatok (megoldási terv készítése, az eredmény
értelmezése, válasz megfogalmazása).
Tevékenység
1. A tanult műveletek végzése egyre nagyobb önállósággal egy és
kétjegyű számokkal. Tízesátlépés, helyiérték gyakorlása.
2. Képességekhez mért önálló számolás, közös ellenőrzés, önálló
javítás.
3. Összetett, több azonos műveletet tartalmazó feladatok végzése,
tagok felcserélése összeadásnál.
4. Összeadás és kivonás – az ellentétes műveletek fogalma,
ellentétes műveletek összefüggéseinek felismerése.
5. Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a mindennapi életben.
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6. Szorzás a számológéppel, ellenőrzése összeadásokkal, osztással.
7. Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, az eredmény ellenőrzése
fordított művelettel.
8. Nagy számok kiolvasása, ezres, 10-és 100 ezres számjegyeinek
megszámlálása, nagyságrendjük megállapítása, teljes számok
elolvasása.
9. Alaki- és helyi érték differenciálása.
10. Helyiértékek megállapítása. 0-t tartalmazó számok kiolvasása, 1,
2, 3, és 4 jegyű számok elolvasása, írása diktálás után, számjegyek
egymás alá írása, nagyságrendek megállapítása.
11. Árak nézegetése árjegyzékekben a „Túró Ruditól az Audiig”.
12. Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása.
13. Telefonszám lejegyzése, elolvasása.
14. Szöveges

feladatok

megállapítása,

megbeszélése,

elvégzése,

ellenőrzése,

szükséges
a

kapott

műveletek
eredmény

értelmezése, eredmény szöveges megfogalmazása.

Kulcsfogalmak/

egyesek, tízesek, százasok helye, maradék hozzáadása, számok nevei

fogalmak

tízezertől, olcsó, drága, akció, leértékelés, sorrend, ellenőrzés,
becslés, kitörlés, javítás, kérdés tisztázása, megválaszolása szóban
plusz és mínusz jelentése, a számolásnál és a mindennapi életben,
tízezer, százezer, millió, szám, számjegy sorszám fogalmak
különbsége,

számológép-számítógép

különbsége,

végrehajtás, válasz megfogalmazása

Tematikai egység

3. Mértékegységek, mérések, a pénz

Előzetes tudás

1. Mennyiségfogalom kialakulása.

Órakeret: 25

2. Mérőeszközök, mértékegységek alapfokú ismerete
3. A megfelelő mérőeszköz megválasztása.
4. Bankjegyek és pénzérmék ismerete.
Tantárgyi fejlesztési

1. Adott mennyiség minél pontosabb kimérése.

célok

2. Banki alapfogalmak, tevékenység megismerése. A felelős
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pénzhasználat tudatosítása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Válassza ki és használja a megfelelő mérőeszközt, mérjen

Kommunikáció:

pontosan.

szókincs-bővítés,

2. Ismerje a pénz gondos kezelését, megőrzésének módját (bank).
Ismeretek
1. Mérési gyakorlatok, mértékegységek, mérések.
2. A pénz, pénzkezelés, banki ismeretek.
Tevékenység
1. Különböző típusú mérésekhez megfelelő eszköz kiválasztása,
mértékegység meghatározása, mérőeszközök helyes használata.
2. Hosszúság-, súly- és térfogat-mérések gyakorlása.
3. A napi gyakorlatban használt mennyiségekkel kapcsolatos
fogalmak megismerése (csipetnyi só, csepp ecet, borsónyi, diónyi,
morzsányi, ujjnyi, hajszálvékony). Hosszúságmérés a gyakorlati
tevékenységgel kapcsolatos nagyságrendben.
4. Papírpénzek,

érmék

felismerése,

megnevezése,

értékük

összehasonlítása.
5. Összegek kiszámolása, váltások.
6. Különböző jövedelemforrások számbavétele.
7. Jövedelmek, megélhetési költségek, „rezsi”, villany-, gáz-,
telefon-,

ebéd-befizetés,

BKV-bérlet

nagyságrendje,

összehasonlítása.
8. Számlák befizetésének, pénz feladásának megfigyelése.
9. Vásárlások, üzletekben, termékek árainak becslése, ellenőrzése
„mennyit tévedtél?”.
10. Katalógusokban árak megfigyelése, hasonló áruk keresése több
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katalógusban.
11. Árak és mennyiségek összefüggése. Becslés, javítás.
12. Akciós árak, az eredeti és a leszállított ár különbségének
kiszámítása.
13. Hirdetésekben, plakátokon összegek keresése.
14. Különböző szolgáltatások árai.
15. Pénz beosztása. Szükséges és szükségtelen áruk.
16. Egyszerűbb

banki

fogalmak

megismerése

(bankszámla,

bankkártya, átutalás, kamat, meghatalmazás, kód).
Kulcsfogalmak/

mértékegység, személy- és konyhai mérleg, mérőszalag, vonalzó,

fogalmak

deciliter, liter, bank, bankkártya, csekk, készpénz, jövedelem,
adósság, hitel, kölcsön, részletfizetés, takarékosság, több, kevesebb,
pontosan annyi, papírpénzek felismerése, címletükről és színükről,
megtakarítás
A tanuló

A fejlesztés várt

1. mértékegységeket, azok alkalmazását,

eredményei a két

2. képes

évfolyamos ciklus
végén

több

művelettel

végezhető

szöveges

feladatok

megértésére, szükséges műveletek elvégzésére,
3. képes az időegységek adekvát használatára,
4. képes a számológép megbízható alkalmazására,
5. tisztában van a pénz fontosságával, beosztásával.
Etika

Az Etika tantárgy célja a készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain a tanulók
közösséghez való viszonyának, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.
A tantárgy alapvető célja a közösségi, tágabb értelemben társadalmi értékek közvetítése, az
általánosan elfogadott normák belső szabályozóvá válásának elősegítése. Középpontjában a
tanulók formálódó személyisége áll. Az Etika tantárgy magába foglalja az ember életének
minden fontos viszonyulását önmagához, társaihoz, környezetéhez, ezek alapozzák meg
értékrendjét, amelynek mentén döntéseit meghozza. Az erkölcsi nevelés célja, hogy a tanulók
erkölcsi érzékének fejlesztésével támogassa mindennapi életük, életvezetésük és értékrendjük
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formálását, segítse őket véleményük kialakításában és magatartásuk szabályozásában. Az
erkölcsi nevelés legfontosabb területei az önálló, felelős döntési képesség, a másokkal való
együttérzés, empátia és a közösség tagjai közötti igazságosság és méltányosság. Az Etika
tantárgy ezeken a területeken azonban nem elsősorban ismeret, hanem sokkal inkább
fejlesztés központú, ahol a fejlesztés célja a jelentéstartalmak gazdagítása, képességeknek
megfelelő szinten történő tudatosítása, megtapasztalása. A tananyagtartalom személyes
élményekre, a hétköznapi életből merített és arra visszacsatolható tapasztalatokra épít és nem
elméletieskedő ismeretekre. A tantárgy az erkölcsi nevelés területén lehetőséget nyújt a
felnőtt élet legfontosabb kérdéseinek megvitatására, megértésére, különös tekintettel a
kitartás,

a

mértéktartás,

a

munkatevékenységek

megbecsülése.

A

társakkal

való

együttműködés segíti az elfogadás, a segítő készség, a türelem készség szintűvé érését, a
környezethez való alkalmazkodást.
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén segít felismerni a családi és közösségi
kapcsolatok ápolásának fontosságát, más emberek tulajdonságainak értékelését.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés területén segíti a különbözőségek megismerését, az
igazságosság és az egyéni igények figyelembe vételének egyensúlyát.
Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén támogatja a tanulók önismeretének fejlődését,
a közösség értékeinek megismerését, a különböző élethelyzetekben elvárt, kívánatos
viselkedési formákat.
A családi életre nevelés fejlesztési területen a tantárgy segíti a családi kapcsolatok
ismeretének elmélyítését, a családi élet harmóniájának, dinamikájának feltárását, a családi és
baráti kapcsolatok azonosításának képességét.
Testi és lelki egészségre nevelés területén a tantárgy fokozottan előtérbe helyezi az emberi lét
optimális lelki egészségéhez szükséges társas, közösségi kapcsolatainak megismertetését, a
konfliktusok megoldásának, az érzések és érzelmek felismerésének és védelmének
fontosságát.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén előtérbe helyezi az empatikus, segítő
magatartás kialakulását, az eltérő szükségletek szerinti eltérő támogatás elfogadását.
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Fenntarthatóság, környezettudatosság területén a tantárgy tanulása segíti a természeti és
épített környezet megóvására törekvő magatartás tudatosulását.
Pályaorientáció terén hozzájárul a személyes pályaválasztás, a családi munkamegosztás és
minél önállóbb életvitel lehetőségének összehangolásához.
Gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tantárgy segíti a mértékletes, tudatos életvitelre
törekvő magatartás fejlődését.
Médiatudatosságra nevelés területén segíti a különböző médiumok által bemutatott kapcsolati
és viselkedésformák értelmezését, a kívánatos és elkerülendő helyzetek felismerését.
A

tantárgy

az

anyanyelvi

kompetenciaterületen

segíti

az

érzések,

érzelmek

megfogalmazásának pontosítását, a metakommunikáció és verbális kommunikáció jelzéseinek
megértését.
A digitális kompetenciaterületen segíti a valóságos és virtuális kapcsolatok és történések
elkülönítését, a kapcsolatok és a személyiség megfelelő védelmét az infokommunikációs
eszközök alkalmazásakor.
A szociális és állampolgári kompetenciaterületen segíti a közösségi beilleszkedéshez, a
közösségi léthez szükséges ismeretek és magatartásformák megerősödését, tudatosulását.
Tematikai egység

1. Egyén, közösség, társadalom

Előzetes tudás

A környezet elvárásainak megfelelő viselkedés.

Tantárgyi fejlesztési

1. A tágabb környezet, a társadalom elvárásainak megfelelő

célok

Órakeret: 20

viselkedés alakítása.
2. Legyen képes az aktuális helyszínnek megfelelően szerepek
változtatására.
3. Ismerje fel a pozitív hatásokat és értékeket, utasítsa el a
negatívakat.

324

1901

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
Pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje fel és alkalmazza tudatosan a társadalomban elismert
viselkedésiformákat és szabályokat

Kommunikáció:
olvasás-írás,

2. Épüljenek be a viselkedésébe a meglévő kapcsolatok
ápolásának technikái, elvárásai, az új, pozitív kapcsolatok

szókincsbővítés,
konfliktuskezelés

létesítésének igénye. Ismerje a kapcsolatalakítás lehetőségeit,
szocializált formáit

Osztályfőnöki óra:

3. Ismerje fel és kerülje el a számára hátrányos, negatív hatású
viselkedést és közösségeket

beilleszkedés,
alkalmazkodás,

4. Legyen képes a konfliktusok kialakulásának megelőzésére,
ismerje a kialakult konfliktusok megoldásának lehetőségeit.
5. Tudjon bizalmi kapcsolat kialakítani erre megfelelő
személlyel, sajátítsa el segítség kérésének formáit.
6. Legyen képes asszertivitásra.
Ismeretek
1. Jó és rossz, kellemes és kellemetlen, durva, erőszakos, illetve
kedves és baráti viselkedés. Miért fontos a jót választani?
2. Közösségek – erőt adó és negatív hatású közösség körének
áttekintése.
3. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség helye
az egyén viselkedésében. Hogyan képviseld az érdekeidet?
4. Együttérzés másokkal, saját helyzet reális értékelése.
5. Páros- és közösségi kapcsolatok körének áttekintése –
hasonlóságok és különbségek számbavétele.
6. Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek tartalmának
tisztázása.
7. Erőszak, bántalmazások megelőzésének, elkerülésének,
szükség esetén segítség kérésének módjai, formái.
Tevékenység
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1. A közösségi élet szabályainak (törvények, házirend, napirend,
munkarend,

részvétel

a

közlekedésben,

szórakozóhelyen)

megismerése, cselekvés ezeknek megfelelően.
2. A közösség szabályainak be nem tartása, ennek következményei
(rövid történetek elemzése, saját tapasztalat megfogalmazása).
3. Bizalmi kapcsolat kialakításának lehetőségei.
4. Szerepjáték, kapcsolat létesítése, viták rendezése, kapcsolat
lezárása (szakítás), abúzus, zaklatás eseteinek felismerése,
segítség kérésének lehetőségei.
5. Önálló vélemény megfogalmazása, vállalása az adott csoportban.
6. Lehetőségek

és

következmények

megbeszélése

példákon

keresztül.
7. A társadalom tagjai sokszínűségének áttekintése, ezek elfogadása
(férfi - nő, nemzetiségek saját környezetükben – más népek tagjai:
bőrszín, nyelv, vallási különbözőségek, saját tapasztalatok ezzel
kapcsolatban).

Kulcsfogalmak/

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás,

fogalmak

engedelmesség, törvény, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény,
előítélet, tévhit, alkalmazkodás. A már tanult udvariassági formák.
Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges formulák
(térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). Családtag, munkatárs,
alkalmazott, házirend, napirend, teljesítmény Önzetlenség, hűség,
ragaszkodás, érettség, felelősség, kötelességtudás, megbízhatóság és
ezek ellentétei

Tematikai egység

2. Önismeret. Testi és lelki egészség

Órakeret: 20

Előzetes tudás

1. Kialakult énkép, elnagyolt, de reális önismeret
2. Érzelmek megfelelő kezelése. Számára fontos illetve lényegtelen
körülmények felismerése.

Tantárgyi fejlesztési

1. Önismeret finomítása

célok

2. Helyes életvezetési szokásokat kialakítása.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
Pontok

Fejlesztési feladat
1. A jó és a rossz tulajdonságokat felismerésére legyen képes

Kommunikáció:

2. Tudja önmagát és társait jellemezni (reális önismeret).

olvasás, írás,

3. Tudjon felelősséggel viselkedni (a kritika elviselése, kiállás a szókincsbővítés,
saját vélemény mellett, sérelmeiről beszélni).
4. Legyen képes hatékonyan és konstruktívan részt venni a
szűkebb környezet életében.

Médiaismeret nonverbális
kommunikáció

5. Fogalmazza mega társas kapcsolatokra vonatkozó igényét.
6. Ismerjen és használjon udvariassági formákat.

Osztályfőnöki óra:

7. Az egészséges életmód pozitív hatásaira rámutatni.

beilleszkedés,

8. Ismerje a káros szenvedélyek körét ismerni, legyen képes

alkalmazkodás

azokat elkerülni. Szükség esetén ismerje a segítségkérés
módját és helyét, ismerje a segélykérő telefonszámokat.

Környezetismeret: az emberi

Ismeretek

testtel kapcsolatos

1. Önjellemzés, reális önértékelés (jó- és rossz tulajdonságok),
külső megjelenés, ujjlenyomat, hangszín
2. Iskolai, munkahelyi, lakóhelyi kapcsolatok, osztálytársak,
barátok.
3. Az emberi természet megnyilvánulásai, a helyes életvezetés
kialakítása. Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése,
kialakulásának megelőzése. Dohányzás (aktív – passzív).
Káros közösségek hatása (galeri, szekta). Alkoholizmus,
fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat. Fertőző betegségek
(AIDS, hepatitis). Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép,
kártya, sportfogadás).
4. Viták, érdekek, ellentétek megoldása békés úton, ha szükséges
segítség igénybe vételének módja. A különböző, prevencióval
foglalkozó szervezetek és technikák megismerése.
5. Beilleszkedés, alkalmazkodás, egymás tisztelete és segítése.
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6. Udvariassági formák ismerete és használata.
7. Az „ÉN” kapcsolódása: szoros és felszínes kapcsolatok közötti
különbségek észrevétele (a kapcsolatok kétoldalúak, a partner
szándékától is függnek). Lelki bántalmak, sérelmek
következményei. Feszültségoldás.
8. Szeretet, szerelem érzése.
9. Helyes viselkedés: érzelmi kapcsolatok férfi és nő között.
10. Párkapcsolatok. Házasság. Családi felelősség, kötöttség,
őszinteség.
Tevékenység
1. Külső és belső tulajdonságok számbavétele, a tulajdonságok
csoportosítása különböző szempontok szerint (megváltoztatható
tulajdonság: hajszín, állandó, csak egy emberre jellemző
tulajdonság: ujjlenyomat).
2. Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése, önjellemzés
készítése (önkritika).
3. Önbírálat, mások bírálata, a kritika elfogadása, vélemény
megvédése szituációs gyakorlatok a témával kapcsolatban, miben
kellene változtatni, javaslatok és tervkészítés a „hibajavításra”.
4. Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott
jellemzés elfogadása, vagy elutasítása.
5. Érzelmi kapcsolatok feltérképezése, családi, munkatársi, baráti,
szerelmi

kapcsolatok

(rokonszenv,

ellenszenv,

őszinteség,

hazugság, választás, döntés, helyzetek megoldása, a választott
megoldás indoklása).
6. Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók).
7. Filmrészletek irodalmi szemelvények a témával kapcsolatban.
Azonosulás

a

szereplővel,

ítéletalkotás,

helyes,

helytelen

felismerése).
8. Saját tapasztalatok az egészségi állapot, jó – rossz hangulat hatása
a közérzetre.
9. Tudatosság a negatív hatások kivédése érdekében (önmegfigyelés,
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önfegyelem, önkritika), megtörtént és szimulált esetek közös
megbeszélése.
10. Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk
helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése.
11. Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a
negatív hatásokról.
12. A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a
lelki egyensúly visszaállítására). Megelőzés.
13. Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása társakkal.
14. Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról,
hogyan lehet ezeket elkerülni (alkohol, cigaretta és drog
visszautasítása),

a

napirend

és

az

egészséges

életmód

segítségével).
15. Helyes napirend összeállítása (aktivitás, pihenés, egészséges
életmód: táplálkozás, sport).

Kulcsfogalmak/

önismeret, önjellemzés, jellemzés, tulajdonság, viselkedés, közérzet,

fogalmak

hangulat, bírálat, dicséret, szeretet, szerelem, rokon – ismerős,
családfa, titkolás – beismerés, illik – nem illik, bocsánatkérés,
megbocsátás, tiszteletlenség, vita, veszekedés, gyűlölet, tettlegesség,
elfogadás, elutasítás, udvarlás, szakítás, visszautasítás, viszonzatlan
érzelmek,
vállalása,

törvényes,

tartós,

csalódás,

futó

kapcsolat,

egészségmegőrzés,

következmények
szabálykövetés,

játékszenvedély, függőségkerülés, önkritika, tervkészítés, hibajavítás,
feszültségoldás, megelőzés, reális, pozitív és negatív változás,
önpusztítás

Tematikai egység

3. Az ítélőképesség, az erkölcsi- és az

Órakeret: 25

esztétikai érzék fejlesztése
Előzetes tudás

1. Saját és mások értékeinek felismerése, a pozitív tulajdonságok
erősítése, vélemény kulturált megfogalmazása.

Tantárgyi fejlesztési

1. Külső szemlélőként a körülményekre figyelemmel véleményt
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alkotni. A negatív, destruktív hatásokat kerülni, elutasítani.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben
emberi alaptulajdonságokat ismerje fel és nevezze meg.
2. Saját és mások viselkedését helyesen ítélje meg helyesen,
ismerje fel az elítélendő magatartást.

Kommunikáció:
olvasás-írás,
médiaismeret,
konfliktuskezelés

3. Tudjon választani követendő példaképeket és megindokolni a
választást.
4. Helyzetnek megfelelő kommunikációs formákat és viselkedést
gyakoroljon.
5. Kommunikációs és metakommunikációs jeleket legyen képes
összehangolni.
6. Tudja a másik személyt meghallgatni, a kérdést megvitatni, ha
indokolt, elfogadni az eltérő véleményt.
Ismeretek
1. Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az
egyéni élet során (életkori sajátosságok).
2. Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok feltérképezése.
3. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés formáinak ismerete.
4. Megértés más viselkedésével kapcsolatban.
5. Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség.
6. Verbális és nem verbális jelek (mimika, testtartás, testbeszéd)
felismerése és tudatos alkalmazása.
7. Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő
összefüggésekben.
Tevékenység
1. Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából,
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testbeszédből.
2. Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az
emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése.
3. Egyre kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása,vállalása
az adott csoportban.
4. Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása.
5. Adott

alkalomnak

megfelelő

külső

megjelenés

(ápoltság,

öltözködés) jelentősége, annak pozitív és negatív hatása.
6. Csoportos beszélgetés:
a. párkapcsolatok, barátság, szerelem,
b. milyen az igazi barát, mi engedhető meg az iskolában, mikor
van a testi szerelem ideje, partnercserék, betegségek,
védekezés, házasság,
c. a hazajárás ideje, munkamegosztás otthon, egyedüllét
szükségessége, annak tapintatos közlési módja.
7. Lehetőségek

és

következmények

megbeszélése

példákon

keresztül.
8. Szerepem a közösségben, törekvés a reális helyzetfelismerésre.
9. Az egyén és a csoport kapcsolata.

Kulcsfogalmak/

A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük

fogalmak

újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges
formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). A tárgyalt
helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak tisztázása.
Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség,
ragaszkodás,

érettség,

felelőtlenség,

házirend,

napirend,

kötelességtudó, megbízható, együttérzés, szolidaritás,
A tanuló
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

1. ismeri saját tulajdonságait, azokat elvárásainak megfelelően
tudja alakítani,
2. képes szűkebb és tágabb környezetébe beilleszkedni, törekedni
hasznos,

közösségépítő
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érzelmeinek megfelelő kezelésére,
3. képes a felé irányuló negatív hatások felismerésére és
elutasítására, szükség esetén segítség kérésére (személyesen,
telefonon) megbízható, ismerőstől, támogató szervezettől.
Osztályfőnöki óra
A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain az osztályfőnöki óra célja a gyakorlati
csoportokba járó tanulók közösségének kialakítása, fejlesztése, a csoporthoz tartozás, identitás
tudatosítása. Az osztályfőnöki óra a pedagógiai folyamatban kiemelt helyet foglal el, céljai és
feladatai a nevelési-oktatási folyamat teljes spektrumára kiterjednek. A tantárgy célja a
tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges
életpálya elérésének céljai érdekében. A tantárgy tematikája segíti a szociális képességek (a
kapcsolatteremtés,

a

kommunikáció,

az

empátia,

a

tolerancia,

a

kooperáció,

a

konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését főként az osztályban megélt saját élmények,
tapasztalatok alapján. A tantárgy fontos szerepe a társadalmi beilleszkedés támogatása, az élet
különböző területeire érvényes szabályok rendszerezése, a felnőtt élet megkezdésének
előkészítése. Az osztályfőnöki óra lehetőséget ad az iskolai közösségi programokhoz történő
kapcsolódás előkészítésére, tervezésére, az ünnepélyeken, megemlékezéseken a csoport
szerepvállalására.
Az osztályfőnöki óra fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés területén a szabálykövető
magatartás fejlesztésében és kiterjesztésében, a cselekedetek előre tervezésében és a
következmények előzetes felmérésében, a választások erkölcsi meggyőződés szerinti
mérlegelésében.
A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén felkészít az állampolgári
jogok és kötelezettségek tartalmának mélyebb megismerésére, a napi élettel kapcsolatos
felelős ügyintézésre.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a tantárgy hozzájárul az emberi
kapcsolatok alakításához és megtartásához nélkülözhetetlen korrekt magatartás, empátia és a
reális énkép fejlődéséhez.
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A testi és lelki egészségre nevelés területén a tanuló megismeri és egyre önállóbban, belülről
fakadóan alkalmazza a felnőtt élethez kapcsolódó lakókörnyezeti és munkahelyi
egészségvédelem, balesetvédelem szempontjait, tudatosan törekszik testi épségének és
érzelmi egyensúlyának megőrzésére.
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területen a tanuló egyre jobban
megismeri a közösségi élet szintereit és felismeri szerepét a közösségért végzett munkában,
kialakul az igény a kölcsönös segítés iránt.
A fenntarthatóság és környezettudatosság területén a tantárgy segít a személyes élet és a
munkavégzés tevékenységeinek idő-, anyag-, és energiatakarékos tervezésében és
lebonyolításában.
A tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen fejleszti a tanulók egymás
közötti és a felnőtt élet valamennyi területét lefedően is a kapcsolatfelvételhez, információ
átadáshoz és informálódáshoz szükséges kommunikációs formákat, fejlődik a közösségi
életben szükséges beszédértése, beszédprodukciója.
A digitális kompetenciaterületen az informatikai és infokommunikációs eszközök használata
fejlődik és differenciálódik az eszközök célszerű és tudatos alkalmazásának gyakorlásával.
A szociális és állampolgári kompetenciaterület a tantárgy tanulása során a családi és
társadalmi munkamegosztás ismeretei körében bővül, a tanuló egyre jobban felkészül saját
életének alakítására és az aktív részvételre közösségi életben.
Tematikai egység

1. Aktuális témák

Órakeret: 20

Előzetes tudás

1. Intézménye és lakóhelye életében az aktív részvétel formáinak és
alkalmainak ismerete.
2. Elöljárók és funkcióik

Tantárgyi fejlesztési

Az alkalomnak megfelelő külső megjelenést és viselkedési módokat

célok

alkalmazni.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje meg a szűkebb és tágabb környezetét, annak életét, kísérje Kommunikáció:
figyelemmel az ott történteket.

olvasás, írás

2. Tudatos aktivitást és együttműködést alakítani ki.
3. Másokkal egyeztetve vegyen részt programok szervezésében,

Etika: testi és lelki

közös eseményeken aktívan vegyen részt és viselkedjen

egészség,

megfelelően.

ítélőképesség

4. Fogalmazza meg és fejtse ki saját véleményét, és képviselje azt
bátran.
5. Tanúsítson toleráns viselkedést, vitázzon, az álláspontját legyen
képes meggyőzés hatására rugalmasan megváltoztatni.
Ismeretek
1. A közösség építése érdekében saját teendőinek feltérképezése.
2. A közösség életében adódó aktuális, váratlan események kezelési
módjának elsajátítása.
3. Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete, és felkészülés
a közösség alkalmaira (ünnepélyek, külső programok).
4. Tágabb közösségről szóló hírek, események követése, a megfelelő
alkalmakon aktív (passzív) részvétel.
Tevékenység
1. Az intézmény (iskola, munkahely) történetének megismerése,
hagyományainak ápolása.
2. Tervek készítése az aktuális időszak várható alkalmairól (naptáron
bejelölni az alkalmakat), jelmez készítése, öltözék megválasztása,
a közös élmények megbeszélése, az elkészült fotók, felvételek
közös megtekintése, a látottak megvitatása.
3. Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az
ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó,
plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi
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műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban
az eseményről).
4. Tanulmányi séta, kirándulás, Múzeumlátogatás.
5. A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése.
6. A közösség életében felmerülő probléma megfogalmazása,
véleményalkotás, vita (programválasztás, viselkedési, öltözködési,
igazmondási konfliktusok).
7. Újságcikkekben, napi híradóban, magazinműsorban olvasott,
hallott, látott esetek megbeszélése, saját ítélet megfogalmazása.
8. Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése.
Kulcsfogalmak/

Az

ünnepekkel,

eseményekkel,

osztályközösséggel,

tágabb

fogalmak

közösséggel kapcsolatos fogalmak köre.

Tematikai egység

2. Felkészülés a felnőtt létre

Előzetes tudás

Aktív részvétel a csoport szabályainak betartásával a közös, csoportos

Órakeret: 20

munkában.
Tantárgyi fejlesztési

Együttműködés erősítése, felelősségtudat mélyítése, bizalomérzetét

célok

kialakítása a közös célokért dolgozókkal.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Törekedjen reális önismeretre és valós helyzetértelmezésre.

Kommunikáció:

2. Cselekedjen tudatosan, tegyen erőfeszítéseket a kívánt cél

olvasás, írás,

elérése érdekében.

szókincsbővítés,

3. Normakövetés (példakép).

médiaismeret

4. Állítson fel a mindennapi tevékenységeiben fontossági
sorrendet, ismerje a pihenés szükségességét és formáit.
5. Értse meg a munkafegyelem tartalmát.
6. Ismerje és tartsa be az általános balesetvédelmi szabályokat.
7. Tartsa szem előtt a téves vélemény, és a megalapozatlan
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bizalom káros következményeit (becsapottság, kihasználás,
megkárosítás, rossz hatások).
8. Ismerje a pénz kezelésének fontosságát, gazdálkodásában a
kerülje a könnyelműséget.
Ismeretek
1. A felnőtt lét előnyei, hátránya.
2. Kötelességek, szabályok (munkahelyi-, lakóhelyi előírások,
balesetvédelmi, tűzrendészeti szabályok).
3. Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás helyes aránya).
4. Napi rutin tudatos alakítása az egyéni lehetőségeknek
megfelelően.
5. A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetek számbavétele.
6. Lakás (lakásfenntartás költségei, takarékosság, lakás
tisztántartása, bezárása).
7. Személye körüli teendők (higiénia, öltözködés, kulturált
megjelenés, egészséges étkezési szokások, idegenekkel
távolságtartás, az intim szféra tiszteletben tartása).
8. Pályaválasztás, munkavállalás, munkahely (munkavégzéssel
kapcsolatos teendők, alkalmazkodás, figyelem fontossága,
fizetés beosztása, banki szolgáltatás körültekintő igénybe
vétele.
9. Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált időtöltés, megfelelő
társaság kiválasztása, káros szenvedélyek kerülése).
10. Helyes – helytelen (viselkedési szokások kialakulása,
szenvedélyek kialakulása, – dohányzás, italozás,
játékfüggőség, kábítószer fogyasztás).
Tevékenység
1. A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, fejlesztése,
szituációs gyakorlatok.
2. Szembesülés reális és irreális tervekkel (vágyak és a lehetőségek
tudatosítása).
336

1913

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3. Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok, közlekedési
szabályok,

játékszabályok)

betartása,

megszegése,

következmények (példák saját élményekből, filmekből).
4. Videofilm megtekintése, megbeszélése, helyes, nem helyes
felismerése.
5. A személyes higiénia napi rutinja, heti teendők (hajmosás), havi
(hajvágás) számbavétele, tudatosítása.
6. Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi teendők) és
biztonsága (bezárása, idegenek távoltartása), szomszédokkal
szembeni viselkedés, egymás segítése.
7. Saját napirend összeállítása.
8. A tervezett élet előnyeinek tudatosítása (a mai napra tervezett
feladatok és tevékenységek az e havi, ez évi, későbbi terve
végiggondolása tervezése.)
9. Különböző

munkakörökhöz

szükséges

tulajdonságok

számbavétele.
10. Beszélgetés, szituációs játék, képek nézegetése, csoportosítása.
11. Megcélzott szakma szerinti képességek intenzívebb fejlesztése
(pl.: tevékenység egyre hosszabb ideig, rendszeresség fejlesztése,
megtartó

emlékezet

fejlesztése,

utasítások

megjegyzése,

végrehajtása, stb.).
12. Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézműves tevékenységek,
egyedül, együtt a családdal, társaságban.
13. Egészségmegőrzés,

kondicionálás

lehetőségei

(életmód,

életvezetés).
14. Egészségkárosító szokások számbavétele (prospektusok gyűjtése,
szituációs gyakorlatok), a visszautasítás gyakorlása.
15. A pénz értékének tudatosítása. A takarékosság lehetőségeinek
megbeszélése.
16. Helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta bankban, számlanyitáshoz
szükséges adatok és kapcsolatos teendők és veszélyek.

Kulcsfogalmak/

Munkafegyelem, baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás,
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fogalmak

ruházkodás, a pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás,
büntetés. Saját érdek, választó, képviselet, képviselő. személyi
igazolvány, határátlépés, állampolgár, sajátkezű aláírás, tájékozódás,
tapasztalatszerzés,
mulasztás,

próbálkozás,

tévedés,

folyószámla,

hiba

átutalás,

tanács,

kijavítása,

fedezet,

tanácsadó,
elnézés

kötelesség,

kérése,

takarékoskodás,

bank,

titkos

kód,

bankkártya, kölcsön, kezes, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros
szokás, egészségmegőrzés, mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság,
szenvedély, visszautasítás,

Tematikai egység

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás

Órakeret: 25

Előzetes tudás

Önmaga és csoporttársai belső értékeinek felismerése és
megfogalmazása.

Tantárgyi fejlesztési

A csoportszabályokat elfogadni eltérő csoporthelyzetekben is, azok

célok

betartásával részt venni a közös tevékenységekben.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Fogadja el a szabályokat, az esetleges vitákat kulturált
formában rendezze.

Kommunikáció:
olvasás, írás,

2. Ismerjen meg és próbáljon ki konfliktuskezelési technikákat,
megoldási módokat.

szókincsbővítés,
médiaismeret

3. Képes legyen saját életének szervezésére, igényeinek
megfelelő helyes napirend kialakítására.

Környezet- és

4. Tanúsítson szolidaritást a rászorulókkal szemben.

egészségvédelem:

5. Aktívan vegyen részt a lakóközösség és az iskolaközösség

egészséges életmód,

életében.

egészség-megőrzés

6. Kapcsolódjon be a helyi öntevékeny csoportok munkájába
(szakkör, énekkar, tánccsoport).
Ismeretek
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1. Tanulói jogok és kötelességek.
2. Házirend, tűz- és balesetvédelem, közlekedési szabályok.
3. Napirend.
4. Bevált és új tanulási módszerek kialakítása („a tanulás
tanulása”, tanulási technikák megismerése).
5. Tanórán kívüli elfoglaltságok köre, helyi lehetőségek.
6. Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi
kapcsolatok.
7. Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek
feltérképezése (kézügyesség, kitartás, pontosság,
megbízhatóság stb.).
8. Kapcsolataiban megjelenhető konfliktusok kulturált kezelése,
rendezett lezárása.
Tevékenység
1. A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása
(kérdések megfogalmazása).
2. Időbeosztás, órarend.
3. Hatékonyság ellenőrzése.
4. Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok
mérlegelésével.
5. Beszámoló

az

önálló

tanulásról

és

a

tanulópárok

együttműködésének tapasztalatairól.
6. Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.
7. Kapcsolatépítés, aktív együttműködés.
8. Felmerülő napi problémák (szimulált helyzetek) megbeszélése,
saját megoldási javaslat, vitakultúra fejlesztése, agresszív fellépés
leszerelése (árulkodás – segítség kérés közötti különbség
tisztázása).
Kulcsfogalmak/

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan

fogalmak

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt,
közelmúlt,

együttérzés,

tevékenység.
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A tanuló képes
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

1. aktuális

közösségeiben

a

tanult

szabályok

szerinti

munkavégzésre,
2. a környezet és az értékek megismerése alapján azonosulni,
elfogadni és szolidaritást vállalni adott helyzetekben,
3. saját véleményt megfogalmazni, empatikusan együttműködni
beszédpartnerével, kulturáltan törekedni annak meggyőzésére.

Környezet és egészségvédelem
A környezet és egészségvédelem tantárgy célja a készségfejlesztő iskola gyakorlati
évfolyamain az előkészítő évfolyamokon elsajátított ismeretek koncepcionális folytatásaként
tovább mélyíteni a tanulók ismereteit az emberi szervezet működésével kapcsolatban. A
tanulók fokozatosan, egyre önállóbban figyelik meg és értékelik testük működését, felismerik
az egészségre káros, veszélyes helyzeteket, védik egészségüket és ismerik a betegség esetén
követendő magatartásformákat. A tantárgy kiemelten foglalkozik az egészséges életmód
témakörével, a felnőtt élet legfontosabb természetes testi, lelki folyamataival, a kulturált
megjelenés, ápoltság és egészségmegtartás fontosságával. A tantárgy tanítása során különösen
hangsúlyos az élő és élettelen természeti környezet összefüggéseinek, folyamatainak
elmélyítése, kapcsolatának dinamikája az emberi környezettel. A tantárgy tanítása során eléri,
hogy a tanulók felismerjék mindennapi életükben az élő és élettelen környezet hatásait
szervezetükre, feladataikra, munkájukra.
A tantárgy nagy szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a természetben és az emberi
létezésben előforduló másság megismerésében, elfogadásában.
Önismeret és társas kultúra fejlesztési területen az egészséges lelki egyensúly megtartásában
fontos szerepet játszó érzelmi, hangulati jelek felismerésében, kontrolljának alakításában.
Testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a tanuló egészséges életmódra
törekvését, amely alapját képezi a kiegyensúlyozott felnőtt életnek és megteremti a káros
szenvedélyek kerülésének tudatosulását.
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A fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismeretei bővülnek az élő és
élettelen természet szépségeinek és egyensúlyának megismerése közben, amely hangsúlyozza
az önálló élettér kialakításának és megóvásának igényét.
A tanulók az anyanyelvi kompetenciaterületen önmaguk és környezetük megfigyelésével
fejlődnek a szervezetet érő külső és belső hatások, igények megfogalmazásában, jelzésében.
A természettudományos és technikai kompetenciaterületen mélyülnek a tanulók ismeretei a
gyakorlatias természettudományos, különösen a mindennapi háztartásban vagy egyszerű
munkavégzésben fontos jelenségek körében.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tanuló nyitottá válik az őt
körül vevő környezet szépségeinek befogadására.
Tematikai egység

1. Az emberi test

Órakeret: 20

Előzetes tudás

1. Saját test ismerete, férfi-nő különbségek
2. Felnőttekhez, orvosához bizalommal fordulás.

Tantárgyi fejlesztési

Saját testének jelzéseit figyelni, érzéseit megbízhatóan közölni, a

célok

változást jelezni, segítséget kérni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Nevezze meg a testrészeit és azok funkcióit, azok kíméletes

Kommunikáció:

használatát, a segédeszközök ( szemüveg, hallókészülék, stb.) szókincsbővítés,
megfelelő alkalmazását.

olvasás, írás,

2. Vegye észre a testének működésében megjelenő eltéréseket,
megfigyeléseit közölje.

médiaismeret,
telefonálás

3. Figyelje meg és vegye tudomásul a testen megjelenő állandó
változásokat.

Testnevelés: testkép,

4. Küzdje le az orvosi beavatkozással szembeni félelmet.
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5. Tudja, hogy a gyógyszereket csak az orvosi és gyógyszerészi
utasításnak megfelelően szabad bevenni (mennyiségi és
időbeli utasítások).
6. Ismerje a balesetveszélyes helyzeteket, és tudatosan kerülje
azokat.
7. Tudja, hogy a szükséges odafordulás, segítségnyújtás
természetes és ez kötelességünk.
Ismeretek
1. Érzékszerveink és védelmük.
2. Testműködés normál és kóros formái, fellépő zavarok jelzései
(rosszullét, vérnyomás eltérése, fájdalom).
3. Betegségek (gyermekkori fertőző betegségek, szervi
betegségek szívpanaszok, vérnyomás, gyomorbetegség,
cukorbetegség)
4. Az emberi test változásai az idő múlásával (méhen belüli élet a
születésig, életkorszakok szerinti változások újszülött,
csecsemő, kisgyermek, kamaszkor, fiatal felnőtt, időskor).
5. Orvosi ellátás rendszere, körzeti – szakorvosi – kórházi
betegellátás.
6. Gyógyszerek szerepe. A gyógyszerek haszna és veszélyei.
7. Az öngyógyszerezés elkerülése, gyógyszerek tárolása.
8. Balesetvédelem – balesetek elkerülése – teendők balesetek
esetén, elsősegélynyújtás, sebkötözés.
9. Orvosi ügyelet, mentőkocsi.
10. Veszélyes helyzetek elkerülése.
11. Biztonságos sportolás és munka.
Tevékenység
1. Beszélgetés

az

érzékszervekről

és

azok

védelméről

(a

segédeszközök funkciója, használata, karbantartása – szemüveg,
hallókészülék, fogpótlás).
2. Játékos gyakorlatok a fül, illetve a szem kiiktatásával.
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3. Képek és makettek a fejlődési folyamatról, a magzati lét
megvitatása, az élet fontosságának megértése.
4. Megtörtént esetek (élmények) elmesélése, ezek megoldási módjai.
5. Könyvek,

szórólapok

beszerzése,

tanulmányozása

a

betegségekről, tünetek megbeszélése, emlékek felidézése saját
betegségről.
6. Orvosi rendelőkben tanulmányi séta, eszközök megtekintése,
kipróbálása (vérnyomásmérés, vércukor vizsgálat, tüdőszűrés).
7. A gyógyszerek szedéséről pontos ismeretek a használati- és orvosi
utasítások megtartásának fontossága.
8. A különböző életkori szakaszok jellemzői, a sebezhetőség, és
segítségre

szorulás

hangsúlyozása:

-

csecsemő

tehetetlen,

táplálásra, állandó törődésre szorul, - iskoláskor tanulás, edzett
test, fokozódó terhelés, - felnőttkor: munkabírás, gondoskodás a
családról és önmagáról, - öregkor ellátást, törődést igényel.
9. A tanult ismeretek rendszerezése.
10. Munkahelyi, játszótéri, háztartási és közlekedési balesetek
bemutatása, példák saját tapasztalatból, ill. filmek.
11. Szerepjáték (orvosi vizsgálat, panasz megfogalmazása, baleset,
telefonálás, teendők baleset esetén).
Kulcsfogalmak/

Betegségek megnevezése, terápiák megnevezése.

fogalmak

Orvosi vizsgálattal kapcsolatos fogalmak, eszközök, eljárások
megnevezése. Gyógyszerezéssel kapcsolatos

megnevezések és

fogalmak (kapszula, kúp, tabletta, injekció, mérgező, veszélyes,
adagolás), vérzéscsillapítás, elsősegély, veszélyes – veszélytelen –
biztonságos.

Tematikai egység

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód

Órakeret: 20

Előzetes tudás

Az egészség, az egészséges életmód, a kíméletes életmód és az
egészséges táplálkozás közötti összefüggés.

Tantárgyi fejlesztési

Környezeti veszélyek elkerülésének és az egészséges életmód

célok

kialakítási igényének tudatosítása.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az egészséges életmód komplexitásáról szerezzen tudást.

Kommunikáció:

2. Ismerje és alkalmazza, hogy a jó étrend a „mindenből egy

olvasás, írás,

keveset” elven alapul.

médiaismeret

3. Legyen korosztályának megfelelő, tápláló, egészséges heti
étrendet (reggeli, ebéd, vacsora).

Testnevelés: testkép,

4. Tudja, hogy vannak szervezetünkre veszélyes anyagok,
melyek fogyasztását kerülni kell, hogy a szenvedélybetegség

test karbantartása,
edzése, kondicionálás

nemcsak saját magukat a betegeket, hanem a környezetét is
tönkreteszi.

Önismeret

5. Tudja, hogy a gyógyszereket az előírásnak megfelelően kell
tárolni és alkalmazni.
Ismeretek
1. A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása az egészségre.
2. Táplálkozás – zöldség- és gyümölcsfogyasztás, tejtermékek,
húsfogyasztás, édességek.
3. Elhízás – diéta, testedzés (küzdjünk az elhízás ellen diétával és
testmozgással).
4. Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, bódító hatású szerek,
játékfüggőség, testképzavarok) kialakulásának megelőzése.
5. Gyógyszerek kettős hatása, a túlzott gyógyszerfogyasztás
hátrányai.
6. A gyógyszerek megfelelő tárolása (szavatosság, zárható
tárlóhely).
7. Élelmiszerekben lévő tartósítószer (érzékenység feltárása,
tudatosítása – liszt-, tejérzékenység).
8. Egészségünkre veszélyes anyagok tudatos kerülése.
Tevékenység
344

1921

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

1. Összefüggések megtalálása a táplálkozás, a hangulat, a közérzet
között, beszélgetés az érzékenységről, sértődékenységről, hirtelen
támadt haragról.
2. Az ápolt külső feltétele az ápolt fogazat, a frissen mosott, szépen
megfésült haj (bőrünk, hajunk megfigyelése, figyelemfelhívás az
ápolásra).
3. Látogatás illatszerboltban, fodrásznál, kozmetikai szalonban.
4. Serdülőkori, kamaszkori tisztálkodási szokások felsorolása.
5. Testápoló szerek felismerése, kiválasztása.
6. Képek válogatása, csoportosítása külső megjelenés szerint (ideális
alkat, kövér, beteg, sovány), életmód szerint (kirándul, sportol,
heverészik).
7. Látogatás csarnokban, piacon, gyümölcs, zöldség csoportosítása a
vitamin, hasznos tápanyagtartalom és felhasználási módok
alapján.
8. Tejtermékek felismerése és megnevezése gyakorlatban az árusító
helyen, felhasználási módok, a fogyasztás előnyei, a termékekben
lévő pozitív tartalom miatt.
9. Húsáruk felsorolása (miből készül, húsfeldolgozás, konyhai
elkészítés), a különböző húsféleségekre jellemző tulajdonságok
(csirkehús – könnyű, nem hizlal, zsíros sertéshús – vigyázni kell,
mert túlzott fogyasztása káros az egészségre stb.) csoportosítása.
10. Szavatosság, elkészítési módok.
11. Kedvenc ételek hozzávalói, elkészítési módja, ételreceptek
(táplálkozási zavarok).
12. Beszélgetés az édességek fajtáiról, előnyeikről, hátrányaikról
(hízás, fogszuvasodás).
13. Beszélgetés az elhízásról, gyomorrontásról.
14. Az eddig tanultak átismétlése, étrend készítése.
15. Az elhízás elleni gyógymódok felsorolása.
16. Beszélgetés a dohányzás, alkohol, kábítószer hatásairól, a túlzott
gyógyszerfogyasztásról, és azok következményeiről.
17. Beszélgetés a tartósítószerről, mint veszélyforrásról (tartósítószer345
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allergia).
18. Séta gyógyszertárban, gyógynövényüzletben.
19. Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek gyűjtése adott témával
kapcsolatban.

Kulcsfogalmak/

fertőzés, tünet, védőoltás, menstruáció (és a témával kapcsolatos

fogalmak

fogalmak), tisztálkodás, étrend, zsírszegény táplálkozás, édesség,
elhízás, konditerem, testmozgás, diéta, dohányzás, alkoholfogyasztás,
kábítószer,

gyógyszer,

recept,

gyógyszertár,

patika,

zöldség-

gyümölcs, piac, csarnok, zöldséges, főzelék, nyers, párolt, sütött,
főzött, vitamin, friss tej, tartós tej, hús, felvágott, tartósítás,
szavatosság,

romlott,

elhízás,

cukorbetegség,

örömforrás,

mértékletesség, étvágy, étvágytalanság, diéta, hízásra való hajlam,
helyes táplálkozás, megelőzés, konzerv allergia,

Tematikai egység

3.

Élő

természet

–

Élőlények

és Órakeret: 10

környezetük
Előzetes tudás

Az élővilág sokszínűségének ismerete, a növények és állatok
hasonlóságai, különbözőségei.

Tantárgyi fejlesztési

1. Ismerje a növények és állatok élőhelyeit, táplálkozását, hasznát.

célok

2. Érezzen felelősséget a növényekért, állatokért.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Szerezzen további ismereteket a természet sokszínűségéről.

Kommunikáció:

2. Tájékozódjon a tanult ismeretek alapján kis segítséggel a

olvasás, írás,

térképen, könyvekben a növények és állatok élőhelyei,

médiaismeret

táplálkozása, haszna témákban
3. Segítséggel vonjon le következtetéseket a növények, állatok
életmódja alapján.

Testnevelés:
kondicionálás,
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4. Érezzen felelősséget a gondozására bízott növényekért és
állatokért.
5. Lehetőségei szerint óvja környezete élővilágát.
6. Értse meg a változatos táplálkozás szükségességét.
Ismeretek
1. Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai (különböző
földrészeken élő emberek csak bőrszín és arcforma alapján
különböznek egymástól).
2. A környezet hatása az élőlényekre, összefüggések felfedezése.
3. Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – sósvízi) növények és állatok
legfontosabb jellemzői az életmód alapján.
4. A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, hegyvidék, sivatag,
őserdő, stb.
5. Növények és állatok tartásának szabályai (hobby állatok).
6. Az ember szerepe az élő természet megóvásában.
7. Az élő természetről tanult ismeretek rendszerezése.
8. A környezet és az élőlények egymásra gyakorolt hatása.
9. Tápláléklánc.
10. Az ember környezetre gyakorolt hatása.
11. Környezetvédelem.
12. Védett környezet. Nemzeti parkok.
13. Környezetvédő programok.
Tevékenység
1. Fotóalbumok, videók, TV műsorok megtekintése megfigyelési
szempontok

adásával

a

tapasztalatok

megbeszélése,

következtetések levonása.
2. Csoportosítás, rendszerezés, következtetés pl. szárazföldi: tüdővel
lélegzik, vízi: kopoltyúval lélegzik, a tápláléknak megfelelő
fogazat, csőr alakult ki, a táplálékszerzéshez szükséges alkat pl.
zsiráfnak hosszú a nyaka, magasról kell a táplálékot legelni, vízi
állatok bőre síkos, hogy az úszás könnyebb legyen stb.
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3. Tájak és jellegzetes élőlények. (összefüggés az éghajlat és
növény- állatvilág között)
4. Képes „tápláléklánc” összeállítása.
5. Anyaggyűjtés, beszélgetés, csoportosítás, válogatás.
6. Tanulmányi séta és kirándulás a szűkebb lakóhely, és az ország
eltérő adottságú tájain (pl. hegyvidék, síkság, ipari, ill.
mezőgazdasági területek).
7. A tapasztalatok rendszerezése.
8. Képek

készítése,

gyűjtése

adott

témákra,

az

élmények

megjelenítése (rajzok, festmények, tablók).
9. Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, kertészet, botanikus kert,
a vadas park, állatkereskedés, tanya, házi kert).
10. Rajzos írásos és egyéb alkotás „élménybeszámoló” készítése
élmények alapján (képes albumok), adott szempontok szerinti
csoportosítások, képrendezések, tablók készítése.
11. Feladatlapok megoldása.
12. Személyes beszámolók a házi kedvencek tartásáról.
Kulcsfogalmak/

bőrszín, arcberendezés, felmerülő új fogalmak és megnevezések,

fogalmak

növényevő, húsevő, hasznos, kártevő, mérgező, tápláléklánc, nemzeti
park, állatvédelem, állatorvos, felelősség, veszély, védőoltás

Tematikai egység

4.

Élettelen

környezet

–

környezeti Órakeret: 10

ártalmak
Előzetes tudás

Az élettelen környezet sokszínűsége, a tárgyak tulajdonságai.

Tantárgyi fejlesztési

1. A tanuló vigyázzon a tisztaságra, tanulja meg környezetének

célok

védelmét, szépítését.
2. Alapszinten ismerje meg a víz szerepét a háztartásban és az élet
egyéb területein. Tartson környezetében tisztaságot és rendet.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Ismerje az iható és nem iható vízre vonatkozó feliratokat,

Kommunikáció:

ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” nem ivóvíz” jelző feliratokat) olvasás, írás,
és a kapcsolatos teendőket

médiaismeret

2. Ismerje és tudja elmondani, hogy milyen szabályokat kell
betartani a háztartásban keletkező tűz megelőzésére.
3. Tudja, hogy vannak elemi csapások, amikkel szemben

Testnevelés:
kondicionálás,

tehetetlen az ember és vannak balesetek, aminek saját maga az kirándulás
okozója.
4. Tanuljon meg szűkebb- és tágabb környezetében tisztaságot,
rendet tartani.
5. Képességeihez mérten sajátítsa el a környezetében lévő
fűtőberendezés, háztartási gépek rendeltetésszerű,
balesetmentes, környezetkímélő használatát.
6. Vegye észre, ha elhasználódott a levegő, és tanulja meg a
szellőztetést.
7. Ismerjen lakóhelyén levegőzésre alkalmas helyeket és
közelben lévő kirándulóhelyeket.
8. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés szabályait és annak
fontosságát.
Ismeretek
1. A természet erői – víz– szél – tűz.
2. Tiszta víz (ivóvíz – szennyezett víz, a szennyezett víz
fogyasztásának veszélyessége).
3. Tiszta levegő (légszennyezők – megelőzés).
4. Tiszta környezetünk.
5. Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes hulladékok.
6. Hulladék újrahasznosítás.
Tevékenység
1. Beszélgetés képek alapján a víz szerepéről, veszélyeiről
életünkben (körforgás- rajzos feladatlap kitöltése).
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2. Beszélgetés a természeti katasztrófákról, a földrengés lényegének
alapszintű bemutatása.
3. Beszélgetés a természeti és az ember által okozott katasztrófákról.
4. A tankönyv képeinek értelmezése.
5. Biztonsági intézkedések a természeti katasztrófák elkerülése
érdekében.
6. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta víz kritériumainak
megállapítása.
7. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta levegő ismérveinek
felsorolása.
8. Beszélgetés, tabló készítése a víz, a levegő tisztán tartásáról, a
szennyezés káros hatásairól.
9. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról.
10. Hulladékok csoportosítása.
11. Néhány példa említése az újra felhasznált hulladék feldolgozására.
12. Beszélgetés a környezetünk tisztábbá tételéről,

gyakorlati

megfigyelés az iskolában, szemétszedés.
13. Példák ismertetése az újra felhasznált hulladék feldolgozására,
képek, termékek gyűjtése.

Kulcsfogalmak/

környezetvédelem, tiszta (iható) víz, ásványvíz, esővíz, ipari víz,

fogalmak

szennyvíz, tiszta levegő, friss és használt levegő, szellőztetés,
légkondicionálás,

víz,

mezőgazdaság,

aszály,

öntözés,

árvíz,

hóolvadás, jégeső, tűz, ősember, kemence, kályha, tábortűz, tűzvész,
tűzoltás, tűzvédelem, karácsonyfa tűz, elektromos tűz, természeti
katasztrófák, földrengés, árvíz, tornádó, tájfun, lavina, erdőtűz,
ciklon, szélvihar, villámcsapás, aszály, éhínség, légszennyeződés,
gőz, gáz, pára, szellőztetés, környezetvédelem, zöldek, aktivisták,
tüntetés, hulladékok csoportosítása, hulladék újrahasznosítása, papír-,
fém-, műanyag- alapú hulladékok.
A tanuló
1. ismeri az emberi test működését, az egészségmegőrzés módját és
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A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

szükségességét,
2. ismeri az egészséges táplálkozás (ételek) és az egészséges
életmód (káros szokások hatása) jelentőségét,
3. ismeri a természet, az általa ismert növény- és az állatvilág
megóvásának jelentőségét,
4. alapszinten ismeri a természet erőit, hatását, a víz szerepét,
5. képes a tiszta, egészséges környezet megteremtése érdekében
szükséges teendők szűkebb és tágabb lakóhelyén elvégezni.
Testnevelés

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain a testnevelés tantárgy célja a minél önállóbb
felnőtt élet tevékenységeinek megalapozásában a munkavégzéshez és az egészséges életmód
folytatásához szükséges erőnlét, állóképesség, mozgásos ügyesség fejlesztése. A tantárgy
segíti az egészséges testi fejlődést, a motoros képességek fokozatos ügyesedését, korrigálja az
esetlegesen jelen lévő tartási és mozgási rendellenességeket. A fejlesztés játékos
mozgásformákon alapul, és illeszkedik az egyéni képességekhez. A tantárgy sajátos fejlesztési
céljai az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, a motoros kondicionális, a
koordinációs és helyzetfelismerő képességek fejlesztése. A tantárgy támogatja a komplex
személyiségfejlesztés megvalósulását szociális és emocionális aspektus hangsúlyával. A
tantárgy terápiás célja, hogy az értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, koordinációs
képességei

és

mozgásos

cselekvésbiztonsága

folyamatosan

fejlődjék,

erősítve

a

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a gyakorlati évfolyamokon való
helytállásra.
A tantárgy az erkölcsi nevelés területén fontos szerepet játszik a szabályok, szabályosság
ismeretének megerősítésében, a magatartásszabályozás befolyásolásában.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén segíti az önismeret, önelfogadás
képességét, a segítségnyújtásra és elfogadásra való törekvést.
A testi és lelki egészségre nevelés területén segíti az egészséges testmozgás és a fizikai
aktivitás iránti igény folyamatosságát.
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A testnevelés tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen hozzájárul a
verbális utasítások megértéséhez, a mozgások bemutatás vagy szóbeli irányítás alapján minél
pontosabban és differenciáltabban történő kivitelezéséhez.
A tantárgy tanulása során fontos a tanulók figyelmének ráirányítása a harmonikus mozgás
szépségeire és a mozgásművészet vagy a sportmozgások esztétikumának felismerésére.
Tematikai egység

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

Órakeret: 24

Előzetes tudás

1. Kialakult testkép, kommunikációs befogadó készség.
2. Motiváltság az együttműködésre.
3. A mozgás igénye.

Tantárgyi fejlesztési

1. Szabályokat betartani, utasításokat minél pontosabban követni.

célok

2. Testi fejlesztés, téri irányok, eligazodás térben.
3. Helyes életmód kialakításának elmélyítése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Felszólításokra adekvátan cselekedjen: sorakozás,

Környezet- és

irányváltoztatások, testrészek mozgatása (egyéni képességeknek

egészségvédelem:

megfelelően)

egészségmegőrzés

2. Törekedjen a gyakorlatok minél pontosabb kivitelezésére
3. Legyen számára örömforrás a mozgás
Ismeretek
1. Sorakozás
2. Járások
3. Menetelés
4. Testfordulatok
Tevékenység
1. Sorakozó magasság szerint.
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2. Járás egysoros, kétsoros, háromsoros oszlopban, nyitódás,
záródás, helyben járás, jelre elindulás, megállás.
3. Járás lábujjhegyen, sarkon.
4. Sarkon jobbra, balra fordulatok vezényszóra.
5. Menetelés helyben járással, igazodás, sorbontás jobb, baloldal
érzékelése.
6. Vezényszavak megértése.
7. Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adott jelre.
Kulcsfogalmak/

nyit, zár, jobb, bal, igazodás, sorbontás, magas, alacsony

fogalmak

Tematikai egység

2. Gimnasztikai gyakorlatok

Órakeret:

Előzetes tudás

Adott ritmus átvétele és követése.

Tantárgyi fejlesztési

Alapgyakorlatokat pontos végzése, hibák javítása. Izmok erősítése.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Legyen képes az alapgyakorlatokat huzamosabb ideig végezni. Környezet- és
2. Értse meg az egyszerű utasításokat.

egészségvédelem:

3. Tudja a kéziszereket megfelelően használni.

egészségmegőrzés

Ismeretek
1. Két-három mozgáselem összekapcsolása.
2. Kéziszer- és szabadgyakorlatok.
3. Szakkifejezések megértése és alkalmazása.
Tevékenység
1. Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása, helyben futás magas
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térdemelés, terpeszállás, törzshajlítás, bokaérintés.
2. Négy ütemre végzett gyakorlatok: (alapállás, ugrás terpeszbe, kar
oldalsó középtartásba, taps fej fölött, vissza alapállásba, mellső
középtartásba, oldalsó középtartásba, terpesz, stb.)
3. Szalag, babzsák, labda, medicinlabda, súlyzó, buzogány, karika,
alkalmazásával végzett négyütemű gyakorlatok vezényszavak,
számolás, zene segítségével.
4. Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás és ütemtartás
figyelembevételével.
Kulcsfogalmak/

négyütemű gyakorlat, terpeszállás, oldalsó középtartás, mellső

fogalmak

középtartás, magas tartás, négyütemű gyakorlat, kéziszerek
megnevezése.

Tematikai egység

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos Órakeret:
feladatok

Előzetes tudás

1. Erőnlét fejlesztése.
2. A mozgás összerendezettsége.

Tantárgyi fejlesztési

1. Gyakorlatok kitartó végzése, a hibák javítása.

célok

2. Izmok erősítése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A szóbeli utasításokat értse meg és kövesse

Környezet- és

2. Legyen képes egyre hosszabb ideig együttműködni a tartásjavító

egészségvédelem:

és izomerősítő gyakorlatokban.

egészségmegőrzés

Ismeretek
1. Guggolás
2. Kúszás
3. Mászás

354

1931

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

4. Függeszkedés
5. Távolugrás
6. Guruló átfordulás előre, hátra
7. Állórajt, futás
8. Egyensúlyozó járás.
Tevékenység
1. Guggoló járás,
2. kúszás padok között,
3. bordásfal gyakorlatok (függeszkedés),
4. egy lábról elrugaszkodás távolugrás nekifutásból,
5. sorozatban guruló átfordulások (guruló átfordulás előre
sorozatban, háttal sorozatban guruló átfordulás, hátra),
6. álló rajtból-versenyfutás,
7. helyben rugózásból elrugaszkodás,
8. mászás kötélen, bordásfalon (irányítással),
9. kúszás akadályok között, mászás akadályon át,
10. 30-60 m-es versenyfutás állórajtból,
11. egyensúlyozás talajon, padon (gerendán) pad merevítőjén,
Kulcsfogalmak/

gyakorlatok megnevezése, sorozat, állórajt, tevékenységek

fogalmak

megnevezése, méter

Tematikai egység

4. Labdás gyakorlatok

Előzetes tudás

1. Önzetlen játék.

Órakeret:

2. Céltudatosság.
Tantárgyi fejlesztési

Egyre pontosabban labdát vezetni, célba juttatni (kézzel, lábbal).

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
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1. Legyen képes a szabályok megértésére és a szabálykövetésre

Környezet- és

2. Tudjon egyre biztonságosabban labdát vezetni, elkapni, célba

egészségvédelem:

dobni.

egészségmegőrzés

3. A játék jelentsen örömforrást számára
Ismeretek
1. Kislabda dobás
2. Átadások
3. Labdavezetés
Tevékenység
1. Kislabda dobás álló helyzetből.
2. Célba dobás (kosár, kapu, céltábla).
3. Egykezes, kétkezes mellső átadások, különböző
feladathelyzetekben.
4. Váltott kézzel járás körben akadályok megkerülése,
labdavezetések.
5. Labdavezetés (ügyesebb) lábbal cél felé, akadályok megkerülése
(irányítással)
6. Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó felső dobás.
7. lassú futás közben labdavezetés az ügyesebb kézzel.
Kulcsfogalmak/

gyakorlatok megnevezése, váltott kéz, dobóterpesz, labdavezetés,

fogalmak

Tematikai egység

5. Sportjátékok elemei

Előzetes tudás

1. Szabálykövetés. Csapatszellem fontossága.

Tantárgyi fejlesztési

1. Sportjátékokat játszani, mások játékát figyelemmel kísérni.

célok

2. Rendszeresen sportolni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret:

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Legyen képes betartani a sportjátékok elemi szabályait és az
eszközöket rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni.
2. A szabályokat minél pontosabban tartsa be.

Számolás-mérés:
tájékozódás,
műveletek végzése

3. Legyen képes a veszteség okozta frusztrációt kezelni.
Környezet-ismeret:
Ismeretek

egészség-megőrzés

1. Kosárlabda, röplabda, zsinórlabda
2. Pingpong
3. Labdarúgás
4. Tollaslabda, szivacslabda
5. Kidobós
6. Úszás (vízbiztonság)
7. Roller, kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, szánkó használata
8. Teke, kugli, biliárd
9. Kondicionáló gépek minél szélesebb körű alkalmazása
Tevékenység
1. Alapállás – megindulás - megállás, labdavezetés kosárra dobás,
védekezés,
2. pingpongozás, átütés, szerválás, ütögetés, adogatás,
3. alapállás, megindulás, megállás, labdavezetés, átadás, kapura
lövés, labda védése,
4. szivacslabda, tollaslabda ütögetés, átütés a háló másik oldalára,
5. az időjárásnak megfelelő sporteszközök használata, az eszközök
rendeltetésszerű használata, karbantartása, tárolása,
6. egyéni- és csapatversenyek rendezése, kulturált szurkolás
(eredményhirdetés, cím megvédése, visszavágó),
7. úszás, néhány úszásnem mozdulatai, az úszás ritmusa, légzés
javítása.
8. kondicionáló gépek célszerű és szakszerű használata, az erőnlétés életmódjavító gyakorlatsorok elsajátítása és napirendbe építése.
Kulcsfogalmak/fogal sportágak megnevezése, kosárpalánk, kosár, kosárlabda, szerva, kapu,
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gól, tevékenységek megnevezése, kétkezes mellső átadás, szerválás

mak

A tanuló képes
A fejlesztés várt

1. mozgásos tevékenységek rendszeres végezésére, az egészséges

eredményei a két

testi fejlődés, edzettség, teherbíró képesség, az alapvető fizikai

évfolyamos ciklus

képességek szintjének emelése érdekében,

végén

2. sporteszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatára,
3. sportjátékok

játszására

(egyszerűsített)

szabályokkal,

sportmérkőzések figyelemmel kísérésére.
11.4.5. A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORLATI KERETTANTERVE
A készségfejlesztő kerettantervek heti 4, 8, illetve 12 óraszámra lettek kidolgozva. A
gyakorlati évfolyamokon a készségfejlesztő kerettantervek oktatására heti 20 óra (a hozzá
tartozó szabad időkerettel) áll rendelkezésre. Ezen időtartamot kell az intézménynek a
készségfejlesztő kerettantervek oktatásával kitöltenie, azaz a tanulónak a gyakorlati
évfolyamokon egy 2-5 készségfejlesztő kerettantervből álló képzési egység elsajátítására van
lehetősége.
Ennek egyetlen korlátja, hogy nem oktatható egy egységben a
-

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére és a

-

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére

megnevezésű készségfejlesztő kerettanterv.
A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő
kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.
A

készségfejlesztő

kerettantervek

sikeres

szakképzettséget nem tanúsít.
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11.4.5.1. AGYAGTÁRGY KÉSZÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
A készségfejlesztő kerettanterv az agyagtárgy készítés alapvető technikáinak készségszintű
elsajátításával megvalósuló, társadalmilag elfogadott esztétikai értéket hordozó, művészeti,
tárgyalkotó tevékenységet foglalja magába.
Célok
1. A tanuló váljon alkalmassá használati termékek (háztartási- és dísztárgyak)
előállítására, és mint betanított munkás ebben közreműködjön.
2. Fejlessze a produktív munkavégzést megalapozó személyes, szociális és szakmai
kompetenciákat.
3. Alakítsa ki és ápolja a kreatív önkifejezés igényét.
4. Segítse elő az alkotótevékenység során szerzett én-kompetencia élmény által a
pozitív önértékelést, támogassa az alkotásban rejlő elaborációs lehetőségek által az
érzelmek és feszültségek feldolgozását.
5. Keltse fel a művészetek, kiemelten a kerámiakészítés és a népművészet iránti
érdeklődést, és bővítse az ezekkel kapcsolatos ismereteket.
Feladatok
1. A képességek függvényében az agyagtárgy készítő eljárások minél teljesebb
megtanítása.
2. A művészeti ismeretek bővítése, az alkotó- és befogadóképesség fejlesztése.
3. Az agyagtárgy készítő tevékenységekhez kapcsolódó jártasságok, készségek
fejlesztése.
4. Önszabályozási, együttműködési és alkalmazkodási stratégiák fejlesztése.
5. Gondolkodási műveletek, forma- és térészlelés, figyelem, emlékezet, tervezés,
rugalmasság, alkotó képzelet fejlesztése.
6. Az

önkifejezési

törekvések

támogatása,

alkotótevékenység iránt.
Fejlesztési területek – nevelési célok

359

motiváció

felkeltése

az

önálló

1936

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Erkölcsi nevelés: A tanuló elsajátítja a műhelyben szükséges óvatos viselkedési- és
együttműködési szabályokat, megismeri a műhely rendjének fontosságát, toleránssá válik
önmagával és társaival szemben.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: a készségfejlesztő kerettanterv keretében a tanuló
megismerkedik a nemzeti hagyományokkal, a népi iparművészet alapjaival, a használati
eszközökkel, díszítő elemekkel.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: a képzés során a tanuló képessé válik saját alkotói
kompetenciájának megélésére, átéli a tárgyak létrehozásának örömét.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: a készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása közben a
tanulók megismerkednek a természetben előforduló alapanyagok felhasználhatóságával, az
anyagokkal,

energiával

való

takarékossággal.

A

készségfejlesztő

kerettanterv

tananyagtartalma segíti a megfelelő óvatosság kialakulását az alapanyagok egészség- és
környezetkárosító hatásainak kivédésére.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: az agyagtárgy készítéshez kapcsolódó speciális kifejezésekkel
bővül a szókincs, ezáltal változatosabbá válik a beszédprodukció.
Matematikai kompetencia: a gyakorlati tevékenységek szükségessé teszik a minél önállóbb
probléma-felismerést és megoldást, a mennyiségek kezelését, hozzájárul a téri- és időbeli
tájékozódás fejlődéséhez.
Természettudományos

és

technikai

kompetencia:

a

tanuló ismeretei fejlődnek

a

munkafolyamatok során az alkalmazott eszközök funkciójának megismerésével, a változások
követésével,

az

anyagátalakulás

folyamatának

megfigyelésével,

az

egészség-

és

balesetvédelmi ismeretek elsajátításával.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A képzés támogatja a tanulók
kreativitásának, esztétikai érzékének, önálló ízlésvilágának fejlődését. Képessé válnak
tapasztalataik, élményeik kreatív kifejezésére, az esztétikum és praktikum összhangjának
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tervezésére. Lehetőségük adódik a kulturális sokszínűség megismerésére. A művészi
önkifejezésen keresztül gazdagodik

a személyiségük, önismeretük,

kialakul

belső

igényességük, és megélik az önálló forma, szín választásán keresztül saját alkotói
kompetenciájukat.
Elvárt teljesítmény
A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a kerámiakészítés alapvető technikai
fogásait és elméleti ismereteit. Az alkotótevékenység során a munka- és balesetvédelmi
szabályok betartása mellett törekedjen az adekvát alapanyag- és eszközhasználatra és a
produktív együttműködésre. Az elkészítendő tárgyakban törekedjen a forma-funkció és
egyéni elképzelései összhangjának megjelenítésére.
1. Anyagismeret: a tanulónak ismernie és tudnia kell:
a. az agyag és egyéb szakmai alapanyagok eredetét, előkészítését a
gyakorlati tevékenységben történő felhasználáshoz,
b. a munka során használt eszközök, szerszámok megnevezését,
funkcióját,
c. a kerámiakészítés fázisait,
d. az edényformákat és azok funkcióit,
e. az alapvető színező anyagokat és eljárásokat.
1. Az agyagtárgy-készítő szakmai ismereténél a tanulónak ismernie kell:
a. a hagyományos tárgykészítés módjait, technikáit,
b. kerámiatörténeti alapismereteket,
c. az agyag-előkészítés műveletét,
d. különböző alakítási technikákat,
e. a mintázásban használt eszközöket, eljárásokat és a mintázás lehetőségeit,
f. a tervezésben az alapvető tervezési ismereteket (anyag- és eszközszükséglet),
g. forma- és színkompozíciós ismereteket.
1. Esztétika, néprajzi, népművészeti alapismeretek tanulása során a tanulónak tudnia kell:
a. az esztétika fogalmát, jelentőségét a tárgykészítésben,
b. néprajzi motívumok ismeretét,
361

1938

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

c. alapvető népművészeti ismereteket,
d. különböző tájak, korok jellegzetes forma- és mintakincseit.
1. Gyakorlati követelményeknél a tanulónak ismernie és tudnia kell
a. a különböző formaalakító eljárásokat
i. lapedény készítés,
ii. applikált edénykészítés,
iii. formába préselt edénykészítés,
iv. marokedény készítés,
v. korongolt edénykészítés,
b. szakszerűen elvégezni a szükséges előkészítő műveleteket,
c. a különböző díszítési eljárásokat,
d. a mintázási lehetőséget kihasználva változatos, egyedi termékek kivitelezését,
e. a megfelelő technika kiválasztását a tervek elkészítése után,
f. a munkafolyamatok helyes sorrendjének kialakítását
g. a befejező műveletek szakszerű elvégzését,
h. az elkészített tárgyban keletkezett hibák felismerését, szükség esetén
kijavítását,
i. a használt vegyi anyagok szakszerű, egészségkímélő kezelését,
j. a kemence használata során a szakszerű és óvatos munkavégzést.
1. Munkavédelmi alapismeretek:
a. védőfelszerelések, munkaruházat ismerete,
b. a műhely tisztántartásának, portalanításának biztosítása,
c. a balesetveszélyes hulladékok szakszerű eltávolítása.
1. Elsősegélynyújtás alapismeretek:
a. szúrás, vágás, égés kezelése,
b. kéziszerszám okozta sérülés kezelése,
c. mentőláda ismerete, helyes használata.
Az agyagtárgy-készítő szakmai program oktatásának tárgyi feltételei
A szakmai képzéshez három, a funkció szerint elkülönített helyiség szükséges: műhely,
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raktár, kemencetér.
A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas tanműhely szükséges, a
tanulók testméretének és az ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel,
munkaasztalokkal felszerelve.
Eszközigény
1. Lakkozatlan felületű agyagbegyúró asztal
2. Elektromos kemence és tartozékai (polcok, állványok)
3. Fazekaskorong, asztali korongok
4. Mintázófák, gyűrűk, fakések
5. Vágódrótok
6. Rajztáblák, gyúródeszkák, sodrófák
7. Különböző méretű műanyag tálak, tölcsérek, fedeles vödrök, tároló dobozok
8. Fakanalak, merőkanalak, szűrők, sziták
9. Ecsetek különböző méretben
10. Fazekas agyag, samottos agyag (finom és durvaszemcséjű)
11. Engóbok (földfesték), mázak, színtestek
12. Mázazó, égető fogók
13. Védőruházat – hőálló kesztyűk, gumikesztyűk, maszk
14. Tisztálkodó- és takarítóeszközök
Szemléltető eszközök
1. A népi fazekasság, a kerámia ipar és kerámiaművészet bemutatására albumok
2. A tananyagban szereplő technikákkal készült tárgyak (az alkotás fázisainak
bemutatására)
3. Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok, fényképek, képeslapok
Audiovizuális eszközök
1. Számítógép, interaktív tábla
2. DVD-, CD-lejátszó
3. fényképezőgép, kamera
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4. Diavetítő, diafilmek
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

8

2 éves órakeret

576

Ebből kötött

518

Szabadon tervezhető órakeret

58

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1.Tárgyalkotó eljárások

200

100

100

2.Díszítő eljárások

190

95

95

3.Anyag- és eszközismeret

56

28

28

4. Művészeti alapismeretek

52

26

26

5. Munkavédelem

20

10

10

58

29

29

Szabadon tervezhető órakeret

Tematikai egység

1. Tárgyalkotó eljárások

Előzetes tudás

1. Elemi ismeretek a tárgyalkotási technikákról, festésről,

Órakeret: 200

mintázásról.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Esztétikus, használható agyagtárgyakat készíteni minél kevesebb
segítséggel. Saját elképzeléseket megvalósítani az alkotómunka
során.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Minél nagyobb önállósággal megtervezni a munkafolyamatot
és kiválasztani a szükséges alapanyagokat, eszközöket.
2. A tárgyalkotó eljárásokat megkülönböztetni.

Kommunikáció:
anyanyelv,
beszédfejlesztés

3. Az agyagtárgy-készítő technikákat az elkészítendő tárgyakhoz
rendelni.

Számolás-mérés:

4. Az agyag alakításának lehetőségeit figyelembe venni önálló
elképzelései megvalósításánál.

Térbeli és időbeli
tájékozódás

5. Legyen képes a közös tevékenységben együttműködni, ha
szükséges, tudjon segítséget kérni.

Etika: egyén,

6. Növekvő önállósággal, irányítás mellett készítse el a
különböző tárgyakat.

közösség, társadalom;
önismeret; az

7. Egyéni ötleteket, elképzeléseket megvalósítani az
alkotómunka során.

esztétikai érzék
fejlesztése

Ismeretek
1. Lapedények készítésének
2. Apró elemekből applikált edények
3. Figurális kerámia
4. Korongozás gyakorlása
5. Agyagtárgyak szárításának, előkészítésének égetéshez
Tevékenység
1. Az agyag előkészítése begyúrása.
2. A megfelelő agyagtípus kiválasztása és előkészítése –
méretezése, begyúrása, levegőtlenítése.
3. Különböző formájú, funkciójú lapedények készítése, pl.: tálak,
tányérok, lapvázák, dobozok.
4. Az agyag nyújtása, méretre vágása, a darabok összeillesztése
agyagpépes rögzítéssel.
5. Golyó gyúrása, agyaggyöngyök készítése.
6. Golyós préseléssel különböző formájú, funkciójú tárgyak
készítése.
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7. Építés golyókból agyagpépes rögzítéssel.
8. Agyaghurka sodrása, felrakása, különböző formájú, funkciójú
tárgyak készítése.
9. Csigás elemek készítése, felrakása, különböző formájú,
funkciójú tárgyak készítése.
10. Hengerkorongolás gyakorlása, benyomás, felhúzás
próbálgatása.
11. Kombinált elemekből épített tárgyak
12. Szivacsolás, simítás, sorja eltávolítás.
13. Tárgyak megjelölése névjeggyel, monogrammal.
14. Szivacsolás zsengélés előtt.
15. Portalanítás mázazás előtt.
16. A tanult technikák szabadon választott kombinációjával
készített agyagplasztikák, agyagbábok, állatfigurák,
emberalakok, népi gyermekjátékok, ékszerek készítése.
17. Agyagtárgyak készítése a tanult elemek és eljárások különféle
kombinációjával: hasas, szűkülő nyakú edények készítése,
építése golyókból, agyaghurkából, szalagokból, csigás
elemekből, ezek variációiból agyagpépes rögzítéssel,
különféle formába préselt edények

Kulcsfogalmak/

Eszköz, anyag, technika megnevezése. Az elkészített tárgy

fogalmak

megnevezése és funkciója.
Az elkészítés részfolyamatával kapcsolatos fogalmak.
Korongozás, lapedény, szivacsolás, monogram, mázazás, csigás elem.

Tematikai egység

2. Díszítő eljárások

Előzetes tudás

Elemi ismeretek a tárgyalkotási technikákról, festésről, mintázásról,

Órakeret: 190

az agyag tulajdonságairól, formázhatóságáról.
Tantárgyi fejlesztési

Tetszetős kerámiatárgyakat létrehozni változatos díszítő technikák

célok

alkalmazásával.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az agyag halmazállapotának, lágyságának megfelelő díszítő
technika kiválasztása.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. A díszítő technika megfelelő alkalmazása - eszközválasztás,

beszédfejlesztés

nyomaték, festékek, mázak kikeverése, felhordása megfelelő
vastagságban irányítással.

Számolás-mérés:
térbeli és időbeli

Ismeretek

tájékozódás

1. Nyers, puha agyagon alkalmazható díszítő eljárások
2. Első égetés előtti díszítő eljárások

Etika: az esztétikai

3. Nyers, száraz agyagon alkalmazható díszítő eljárások

érzék fejlesztése

4. Égetett agyagtárgyakon alkalmazható díszítő eljárások
Tevékenység
1. Pecsételés apró tárgyakkal, természetes anyagokkal.
2. Agyagtárgyak díszítése karcolással, vájással.
3. Agyagtárgyak díszítése rátett, domborműves technikával.
4. Textíliák, érdes felületű anyagok agyagra préselése.
5. Áttört díszítés szaggatóformával és szabad kézzel.
6. A kész agyagtárgyak díszítése kavicsolással és földfestékkel.
7. Az égetett agyagtárgyak díszítése mázazása különböző
módszerekkel-ecsettel, mártással, csorgatással, sablonnal stb.

Kulcsfogalmak/

A díszítő eljárás és a szükséges eszközök elnevezése.

fogalmak

Tematikai egység

3. Anyag- és eszközismeret

Előzetes tudás

Ábrázolás-alakítás alapanyagainak, eszközeinek, felhasználási

Órakeret: 56

technikáinak ismerete.
Tantárgyi fejlesztési

Agyagtárgy készítés során az alapanyagok és eszközök
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rendeltetésszerűen tudja használni.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Legyenek ismeretei a különböző agyagtípusok
tulajdonságairól, felhasználási területeiről.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Néhány gyakran alkalmazott eszköz neve, adekvát használata, beszédfejlesztés
tisztán tartása.
3. Engóbok, mázak kikeverése, megfelelő felhordása az
agyagtárgyakra irányítással.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli
tájékozódás

Ismeretek
1. Agyagtípusok és felhasználási területük

Etika: egyén,

2. Az alkotómunka során használt eszközök, funkciójuk,

közösség, társadalom;

rendeltetésszerű használatuk

önismeret; az

3. Engóbok, mázak

esztétikai érzék
fejlesztése

Tevékenység
1. A különböző agyagtípusok tulajdonságainak megtapasztalása.
2. Felhasználási területek, hasonlóságok, különbségek
megfigyelése.
3. Agyag tárolása, megóvása a kiszáradástól.
4. Az agyag megmunkálása során bekövetkező halmazállapot
változások megtapasztalása.
5. Az agyagalakíthatóság határainak megtapasztalása.
6. Ismerkedés az alakítás, mintázás, díszítés, korongozás, égetés
eszközeivel, funkcióikkal, rendeltetésszerű használatukkal,
tárolásuk, ápolásuk módjával.
7. A földfestékek és mázak alapvető tulajdonságainak, használati
lehetőségeinek megtapasztalása és felhordási lehetőségek
kipróbálása.
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Kulcsfogalmak/

Agyagtípusok elnevezése, pl: fazekas, samott, porcelán

fogalmak

Az eszközök elnevezése, pl.: mintázófa, spatula, szobrászgyűrű,
metsződrót

Tematikai egység

4. Művészeti alapismeretek

Előzetes tudás

Népszokások, népi hagyományok, művészeti ágak ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Megismerni a különböző kerámiatárgyakat, funkciójukat, a

célok

motívumokat felhasználni az alkotómunka során.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 52

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Műalkotások differenciálása művészeti ágak szerint.

Kommunikáció:

2. Irányítással szemléljen művészeti alkotásokat.

anyanyelv,

3. Ismerje meg a népi kismesterségek jellemző vonásait és

beszédfejlesztés

néhány népszokást.
4. Ismerkedjen a különböző népek kerámiáival, felhasználási
területeivel.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli

5. Differenciálja a népművészet tárgykultúráját anyag és funkció tájékozódás
szerint.
6. Növekvő önállósággal alkalmazzon néhány jellegzetes díszítő Etika: egyén,
motívumot.

közösség, társadalom;
önismeret; az

Ismeretek

esztétikai érzék

1. Betekintés különböző korok és kultúrák tárgyalkotó és
emberábrázoló művészetébe
2. Népünk művészete
3. A kerámiakészítés története, a kerámia felhasználási területei
4. Különböző népek kerámiái
5. A forma és funkció kapcsolata agyagtárgyaknál
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Tevékenység
1. Múzeumlátogatás, nevezetes épületek, tájházak, alkotóházak
megtekintése.
2. Művészeti albumok, kiadványok szemlélése.
3. Különböző művészeti ágak jellemző alapanyagainak,
munkaeszközeinek és technikáinak megfigyelése.
4. Lehetőség szerint: alkotók megfigyelése munka közben.
5. Ismerkedés népszokásainkkal, az ünnepekhez kapcsolódó
hagyományokkal, tárgyakkal.
6. Tájegységekre jellemző díszítő motívumok rajzolása,
alkalmazása agyagtárgyakon

Kulcsfogalmak/

Művészeti tevékenységek és egyszerű esztétikai fogalmak.

fogalmak

Népi kismesterségek és jellemző alapanyagaik: népi faragóművészet,
bőrmívesség, hímzés, csipke, mézesbábosság, hímes tojás, fonás,
szövés, fazekasság.
Népszokások jellemző momentumainak megismerése: húsvéti,
farsangi, karácsonyi népszokások.
Díszítőmotívumok, tájegységek elnevezése.
Művészeti tevékenységek és egyszerű esztétikai fogalmak.
Neves alkotók, jellegzetes alkotások-festészet, szobrászat, grafika,
építészet

Tematikai egység

5. Munkavédelem

Előzetes tudás

Háztartástan alapismeretek (takarítás, személyi higiénia,

Órakeret: 20

eszközhasználat).
Tantárgyi fejlesztési

Az agyagtárgyak készítése során balesetek, balesetveszélyes

célok

helyzetek elkerülésével tevékenykedni, alkotásokat létrehozni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Munka- és balesetvédelmi szabályokat megismerni és
betartásukra törekedni.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Felismerni a balesetveszélyes helyzeteket és szükség esetén

beszédfejlesztés

segítséget kérni.
Számolás-mérés:
Ismeretek

Térbeli és időbeli

1. A biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen munka- és

tájékozódás

balesetvédelmi szabályok megismerése.
2. Munka- és védőruha funkciója

Etika: egyén,

3. A kemence használata, a használat veszélyessége.

közösség, társadalom;

a. Segítségkérés módjainak, eszközeinek ismerete.

önismeret; az
esztétikai érzék

Tevékenység

fejlesztése

1. Az agyag, festékek, mázak biztonságos használatának
alapvető szabályainak elsajátítása szemléltetés, magyarázat
útján és az alkotómunka folyamatában (pl.: por keletkezésének
megakadályozása festékkeverés közben, festék, máz és
agyagpor belélegzésének elkerülése).
2. A balesetek megelőzéséhez szükséges tennivalók
szemléltetése és gyakorlása (pl. kiömlött víz feltakarítása,
festék azonnali eltávolítása, agyagtömbök mozgatása, törött,
repedt kerámia kezelése, érintésvédelem).
3. Segítségkérés, problémamegoldás gyakorlása szituációs
játékok segítségével.
4. Foglalkozások utáni kézápolás.

Kulcsfogalmak/

Munka- és balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása.

fogalmak

Segítségkérés módjainak ismerete.
11.4.5.2. ÁRUFELTÖLTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV

Célok
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1. Az árufeltöltő tevékenységek bemutatása, megtanítása, gyakorlása, a szükséges
készségek elsajátítása és önálló – részben önálló – alkalmazása.
2. Készítse fel a fiatalokat arra, hogy egyéni megsegítéssel legyenek képesek felnőttként
munkát vállalni, a munkaerőpiacon segítséggel eredményesen helytállni.
Feladatok
1. A gyakorlat biztosítsa a tanulók munkatapasztalat-szerzését, a munkahelyi környezet
megismerését.
2. A

tanulók

ismerjék

meg

és

alkalmazzák

a

munkaviszonyból

származó

kötelezettségekeit és az ehhez fűződő jogaikat.
3. A tanulók sajátítsák el az áruk rendszerezésének, rendezésének gyakorlatát és ismerjék
fel tevékenységük fontosságát.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területeken:
Pályaorientáció: Ismerje a fiatal azt a területet, ahol tevékenykedik, tudjon tájékozódni a
munkaterületen. Legyen képes huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, a szükséges
öltözék és eszközök kiválasztásával. Tudjon utasításokat végrehajtani. Törekedjen a kitartó,
folyamatos munkavégzésre.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A magatartást szabályozó viselkedésformákat
kialakítása, megszilárdítása. A különböző élethelyzetek megismerése. Elvárás, hogy a fiatal
fokozatosan, képességeihez mérten meg tudjon felelni a rá váró feladatok elvégzésére.
Alakuljon ki önismerete annyira, hogy segítséggel képes legyen társaival megfelelően együtt
dolgozni. Tudja emberi kapcsolataiban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé sérüljön a
vitákban. Legyen képes bizalommal fordulni szűkebb, és tágabb környezetéhez amennyiben
segítségre van szüksége.
Felelősségvállalás: Szükséges, hogy végzett munkáját szeresse, tevékenysége eredményét
képes legyenek magáénak érezni, érzelmileg kötődjön társaihoz, tanáraihoz, nevelőihez, ami a
munkavégzés folyamatában nélkülözhetetlen számára. Kialakítandó a rend igénye, a rend
megteremtésének és fenntartásának, valamint megőrzésének képessége. Elvárt a tervezett
munkakövetelmények teljesítése valamint a vezetői utasítások figyelembevétele. A társakkal
való együttműködés elvárható szinten legyen jelen mindennapi munkavégzésében.
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A testi és lelki egészségre nevelés: Sajátítsa el a fiatal az egészség megóvásához szükséges
egészségügyi alapismereteket, az alapvető higiéniai szokásokkal együtt. Mindennapi élete és
munkája során törekedjen az egészséges és a tiszta, környezetszennyezéstől mentes életmód
megjelenítésére, megtanulására és közvetítésére. Feladat a mindennapi élethez alapvetően
nélkülözhetetlen munka- és egészségvédelmi ismeretek, szokások elsajátítása mellett a testi
fejlettség és ellenálló képesség kialakítása és fenntartása. Fontos, hogy kialakuljanak az
egészséges életmódhoz tartozó higiéniás szokások. A fiatal képességeinek megfelelően
vigyázzon egészségére, kerülje a káros szokások kialakulását.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció
A tantárgy támogatja a szókincs bővülését a gyakorlati tevékenységek, eszközök,
munkafolyamatok területén, javul a szóbeli utasítások megértése.
Matematikai kompetencia
A tevékenységek támogatják a téri elrendezés felismerésének képességét és a téri tájékozódás
javulását. Bővül a csoportosítási, számolási képesség, a változások felismerésének
reakcióideje csökken.
Természettudományos és technikai kompetencia
A gyakorlati tevékenység során a tanulók elsajátítják az esztétikus és biztonságos téri
elrendezés képességét, felismerik az árurendezés szempontjait.
Esztétikai és művészeti tudatosság
Az árufeltöltés gyakorlata megismerteti a tanulókat a kereskedelemben elengedhetetlen
pontos, precíz esztétikus bemutatás és a vásárlói igények és ízlés kielégítésének igényével.
Tárgyi feltételek:
Intézményi belső gyakorlathoz többfunkciós polcrendszer és tárolók, csomagoló és mozgató
eszközök, gyakorló eladótér szükséges. A gyakorlat során biztosítani kell minél többféle
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árucikk és göngyöleg megismerését iskolai tanműhelyben és sokféle valódi eladótérben és
raktárban.
Eszközigény:
1. Munkavédelmi felszerelések (munkaköpeny, védőkesztyű, munkacipő, stb.).)
2. Különféle árucikkek
3. Polcrendszerek
4. Anyagmozgató eszközök (talicska, bevásárló kocsi, „béka”…)
5. Takarító eszközök és anyagok
6. Szemléltető eszközök
7. Szakkönyvek, tankönyvek, képes lapok
8. Audiovizuális eszközök
9. Számítógép, interaktív tábla
10. Fényképezőgép, kamera
A képzés végére elvárt teljesítmény:
1. A tanuló képessé válik a munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok betartására.
2. Megismeri a különféle árucikkeket, termékeket, képes csoportosítani őket, a
kereskedelmi céloknak megfelelően elhelyezni a bemutató térben vagy raktárban.
3. Segítséggel, de a képzés során egyre önállóbban képes utasításoknak megfelelően, a
szabályosságot betartva dolgozni.
4. Megismeri az elvárt udvariassági szabályokat, alkalmazkodni képes a munkahelyi
hierarchiához.
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

4

2 éves órakeret

288

Ebből kötött

260

Szabadon tervezhető órakeret

28
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A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
11-

Témakör / évfolyam

12.

11.

12.

1. Általános Ismeretek

8

4

4

2. Tájékozódás, árurendszerezés

16

8

8

3. Munkavállalói ismeretek

16

8

8

4. Munka-, baleset-, és környezetvédelmi ismeretek

16

8

8

5. Áruismeret

102

51

51

6. Árufeltöltési ismeretek

102

51

51

Szabadon tervezhető órakeret

28

14

14

1. Általános ismeretek

Tematikai egység

Órakeret:
8 óra

A tanulók részére áru feltöltő tevékenység bemutatása, megtanítása,

Fejlesztési cél

gyakorlása. Az ehhez szükséges készségek elsajátítása.
Előzetes tudás

A tanulók előzetes ismerete az árufeltöltésről, az áruk ismeretéről.
Előzetes felmérés elkészítése.

Tantárgyi fejlesztési

Legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és baleset

célok

megelőzési szabályok betartására. Kommunikáció fejlesztése egyéni
célok alapján.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az

árufeltöltési

Kommunikáció:
munka

szerteágazó,

sokoldalú Nem verbális

tevékenységeinek megismerése.

jelzések ismerete.

2. Változatos feladatok a tanulók számára az ismeretek
elsajátításához.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli
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Ismeretek

tájékozódás.

1. Általános áru- és rendszerezési ismeretek
2. Balesetvédelem

Osztályfőnöki óra:

3. Anyagismeret

Balesetvédelmi

4. Termékek sokféleségének ismerete

szabályok betartása,

5. Helyismeret, tájékozódás az eladótéren.

elővigyázatos

6. Védőruhák, védőeszközök megismerése.

magatartás.

7. Biztonsági szabályok elsajátítása, megismerése.

Kulcsfogalmak/

eszközök, áru, eladótér, balesetvédelem, anyagismeret, védőruha

fogalmak

kötény, köpeny, gumikesztyű, védősapkavédőcipő

Tematikai egység

2. Tájékozódás, árurendszerezés

Órakeret:
16 óra

Fejlesztési cél

Tájékozódási feladatok fokozatos megismerése, kiterjesztése.

Előzetes tudás

Helyismeret felelevenítése a korábbi tapasztalatok útján.

Tantárgyi fejlesztési

Termékek

célok

csoportosítási szempontok alapján.

sokféleségének

ismerete.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Az

áruk

elhelyezése

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Számolás-mérés

1. Kijelölt helyek megtalálása.

„Térképismeret”

2. Egymás segítése munkavégzés közben.

Tájékozódás a

3. Önálló munkavégzésre való felkészítés felnőtt

környezetben.

segítségével.
4. Az eladótér megismerése, átlátása. Tájékozódás
fejlesztése. Áruismeret fejlesztése.

Etika:
Munkahelyi

5. Többféle üzlet megismerése.

viselkedés és

6. Üzletek közötti azonosságok és különbségek felismerése.

kapcsolatok.

a. Tanulmányi séta a különböző nagyságú és
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profilú üzletekben
.
Ismeretek

.

1. Tájékozódási feladatok megismerése.
2. A tanultak játékos gyakorlása:
a. makettek
b. képek
c. valós áruk
3. A termékek ismeretének rendszerezése.
4. Az áruk sokfélesége.
5. Tájékozódás az eladótérben, az eladótér megismerése,
elhelyezkedése.
6. Az áruk elhelyezésének fontossága, területi elhelyezés
megismerése.
Kulcsfogalmak/

eladótér, térkép, makett, áru, üzlet, különbség, hasonlóság, azonosság

fogalmak

Tematikai egység

3. Munkavállalói ismeretek

Órakeret:
16 óra

Fejlesztési cél

Kapcsolódás más gyakorlati tevékenységi területekkel.

Előzetes tudás

Tanulmányi séták. Gyakorlatok alkalmazása.

Tantárgyi fejlesztési

Az eladótérben alkalmazott kapcsolattartási és udvariassági szabályok

célok

megismerése és alkalmazása

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Etika:

1. Udvariassági szabályok fejlesztése.

Társas kapcsolatok

2. Kapcsolattartás vezetőkkel, kollégákkal, vásárlókkal.

fontossága.

Ismeretek
1. Kapcsolattartás fontossága.

Kommunikáció:
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2. Udvariassági szabályok betartása.

Másokkal történő
együttműködés.
Osztályfőnöki óra:
Kötelességek és
szabályok betartása.

Kulcsfogalmak/

Munkavállalás, szerződés, önéletrajz, magázás-tegezés, jelenléti ív,

fogalmak

munkaidő, pihenő idő, munkabeosztás, szabadság

Tematikai egység

4. Munka-, baleset-, és környezetvédelmi

Órakeret:

ismeretek

16 óra

Fejlesztési cél

A raktárhelyiségek megismerése

Előzetes tudás

A raktárban használt eszközök

Tantárgyi fejlesztési

A raktárhelységek fontossága, az ott használt eszközök megismerése.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Környezet és

1. Raktárhelységek fontossága.

egészségvédelem:

2. A helységben tartott áruk osztályozása, elhelyezése.

Balesetvédelem.

3. Speciális balesetvédelemi oktatás fontossága.

Számolás-mérés

4. Veszélyekre való figyelem felhívása.

Területek

5. Áruismeret fejlesztése.

megismerése.

6. A nyugodt harmonikus, de pontos munkavégzés fontossága.

„Térképismeret”

7. A gyakorlott eszközhasználat segít a munka közbeni balesetek

Osztályfőnöki óra:

megelőzésében. Az elvégzendő munka lépéseinek a begyakorlása. Munkavédelem.
8. Az áruk célszerű elhelyezése.

Eszköz használat,

9. Időrend-munkarend fontossága

szabályismeret.
.

a. Védőruha fontossága a raktárhelységekben.
b. Helyzetgyakorlatok

alkalmazása,
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elhelyezésével kapcsolatban.
c. Az áruk gyors és pontos elhelyezése
Ismeretek
1. Tájékozódás a raktárhelységekben.
2. Balesetvédelem, és megelőzés fontossága.
3. A raktárakban használt eszközök:
a. létrák
b. targoncák
c. emelők
d. kocsik
e. rekeszek
f. konténerek
g. raklapok
4. Eszközismeretek.
5. A szabályok betartása amelyek, csak gyakorlás során rögzülnek.
6. Az áruk tisztaságának, csomagolásának ellenőrzése.
7. Lejárati idő.

Kulcsfogalmak/

raktárhelység, raktározás, áru osztályozása, rövid ideig eltartható

fogalmak

élelmiszerek, konzerv, rizs, liszt, cukor, fűszerek, konténerek,
rámpák, raklapok, rekeszek, targoncák, létrák, emelők,
eszközök,

munkavédelem,

törékeny

cikkek,

üveg,

porcelán,

eszközhasználat, szabályok

Tematikai egység
Fejlesztési cél

5. Áruismeret

Órakeret:
102 óra

Képességeinek megfelelően legyen képesek munkájukban részbeni
önállóságra, irányított munkavégzésre.

Előzetes tudás

Ismeretek az árukról, az áruk osztályozása, csoportosítása.

Tantárgyi fejlesztési

Tájékozódás az eladótérben.

célok
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Számolás-mérés

1. Az eladótér megismerése, átlátása.

Térben való

2. Tájékozódás fejlesztése.

tájékozódás.

a. Tanulmányi séta a különböző nagyságú és profilú
Kommunikáció:

üzletekben

Nem verbális jelek

Ismeretek

értelmezése.
1. Élelmiszerek osztályozása:
.

a. napi cikkek
b. rövid ideig eltartható élelmiszerek
2. Napi cikkek:
a. gyümölcs, zöldség
b. tojás
c. tej-tejtermékek
d. hús-húskészítmények
e. cukrászati termékek
f. kenyér pékáru, kétszersült
g. mélyhűtött termékek
3. Élelmiszerek:
a. rövid ideig eltartható élelmiszerek:
b. konzervek,
c. rizs, liszt, cukor csomagolása
d. fűszerek
4. Rövid ideig eltartható élelmiszerek:
a. kávé
b. tea
c. cukorka
d. csokoládé
e. italok
5. Hosszabb ideig eltartható fogyasztási cikkek:
a. törékeny cikkek
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b. üveg és porcelán áruk
c. vegyi anyagok
d. tisztítószerek
e. kozmetikai termékek
f. papírból készült termékek, írószerek
6. Külön elbánást nem igénylő cikkek:
a. textil termékek
b. fából készült termékek
c. fémből készült termékek
d. műanyag áruk
Kulcsfogalmak/

üzletek, áruk, élelmiszerek, eladótér, napi cikkek, rövid ideig

fogalmak

eltartható élelmiszerek

Tematikai egység
Fejlesztési cél

6. Árufeltöltési ismeretek

Órakeret:
102 óra

A munkavégzéshez kapcsolódó naponta elvégzendő tevékenységek,
ezek szakszerű pontos végzése.

Előzetes tudás

Az áru csomagolásánakcsomagolásának ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az áru kihelyezése.

célok

2. Kihelyezés előtt a tisztaság fontossága.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Osztályfőnöki óra:

1. A munkafeladatok tudatos begyakorlása.

Idővel való

2. A munkafolyamatokban használt saját eszközök fontossága,

gazdálkodás, a

megismerése.

tervezés fontossága

3. A rend és tisztaság fontosságának megismerése.

munkánk során.

4. A takarítási munkák fontossága.

Munkabeosztás

5. Az áruk esztétikus, célszerű elhelyezése.

fontossága:

a. Eszközök ismerete.

- napi
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b. Helyzet gyakorlat végzése, játékos gyakorlatokkal - heti szinten.
modellezés.

Környezet és
egészségvédelem:

Ismeretek
1. Az időrend megtervezése a munkánk során. Az eladótér

Tisztaság fontossága.

sokszínűsége. Az eladótér tisztántartása, higiénia fontossága.

Esztétika szerepe.

2. Áruk csomagolásának minősége, ismerete.
3. A csomagolás sérüléseiből adódó feladatok elvégzése.
Kulcsfogalmak/

tisztaság, rendszeretet, hús-húskészítmények, cukrászati termékek,

fogalmak

pékáruk, mélyhűtött termékek, csomagolás sérülése, csomagolás,
esztétikus áru, célszerűség, időbeosztás, áru, időrend, napi cikkek,
tejtermékek,

gyümölcs,

zöldség,

tojás,

higiénia,

tisztaság,

munkafolyamat
11.4.5.3. AUTÓMOSÓ KISEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
1. Az autómosó tevékenységek bemutatása, megtanítása, funkciók begyakorlása,
2. a szükséges készségek elsajátítása.
3. Az egyéni képességek szerinti differenciálás, a kisegítő tevékenységek személyi
képességekhez való igazodása mellett.
4. A tanulók munkavállalói alapismereteinek kibontakoztatása.
5. A gyakorlatok során ismerkedjen meg a munkaerő-piaci lehetőségekkel.
6. Alapozzon meg a tanulókban olyan, hasznosítható szakmai tudást, amellyel a
munkaerőpiacon sikeressé válhat, elősegíti társadalmi integrációjukat.
Feladatok
1. Elmélyíteni, kiegészíteni a megszerzett általános műveltséget.
2. Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és
tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.
3. Alapfokú autómosó ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek elvégzéséhez.
4. Legyen képes az egyszerűbb autómosó munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló
kivitelezésére.
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5. Az autómosó tevékenységek során megismert eszközök adekvát használatának
elmélyítése.
6. BalesetvédelmiBalesetvédelmi szabályok betartása melletti munkavégzés.
7. Az autómosó műhelyben a technológiai sorrendek, eszközök, gépek rendeltetésszerű
használata.
8. Szakkifejezések megismerése.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén alakuljon ki az autómosó szakmához kötött
szabálykövető magatartás; a mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés
összefüggésének

tudatosításával,

az

erkölcsi

cselekvés

kívánatos

összhangjának

felismertetésével valósuljon meg. A folyamat végén a készségfejlesztő iskola tanulója képes
lesz

cselekedetei

következményeinek

belátására,

a

mások

iránti

felelősség

és

felelősségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete,
társaival és

az őt körülvevő személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége.

Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és
tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai és munkatevékenységei során
megerősödik kötelességtudata.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén
készüljön fel a társadalmi elvárásoknak megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására,
ismerje meg, és szükség szerint vegye igénybe az önérvényesítés intézményes lehetőségeit.
Tartsa be az együttélés szabályait, tanúsítson tiszteletet az emberi méltóság és az emberi
jogok iránt.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén
megismeri saját képességeit, segítve ezáltal a reális énkép kialakulását. Az autómosó
műhelyben szerzett tapasztalatok segítik a saját képességeinek megismerésében, a társak
elfogadásában, a kooperáló munkában való részvételben. A csoportban végzett gyakorlati
munka lehetőséget biztosít saját viselkedésének kontrollálására, a konfliktuskezelő technikák
elsajátítására. Eszközismeretének meglétével a tevékenységek végzésénél képes saját és társai
épségére ügyelni.
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A családi életre nevelés: Legyen képes az autómosó tevékenységek műveleteinek elvégzésére
saját családi környezetében, segítve ezáltal az önfenntartás folyamatát.
A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló
tudatos törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. A
gyakorlati munka során megismeri a tisztítószerek hatását a testi egészségre, tud óvatosan,
biztonságosan, megfelelő mennyiségben bánni a tisztítószerekkel az egészség megőrzése
érdekében.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges
és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. Képes lesz
takarékosan használni az autómosó tevékenységek során alkalmazott ápoláshoz, védelemhez
szükséges anyagokat (víz és tisztítószerek). Kialakul a tudatos fogyasztói alapismerete. Ismeri
és alkalmazza a tudatos szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül benne az újrahasznosítás
alapismerete, adekvát alkalmazása.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: Legyen tisztában az autómosói tevékenység termelői
hasznosságával.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen
bővül szókincse a munkatevékenységekkel és a speciális terület szakkifejezéseivel (külső tér,
belső tér ápolása, karbantartása, szükséges eszközök, tisztítószerek ismerete, autó részei).
Megismeri és alkalmazza a mosás során használt tisztítószereken feltüntetett piktogramok
jelentését. A munkatársi érintkezéshez szükséges kommunikációs formákat elsajátítja.
Interperszonális kapcsolataiban tisztelettudóvá válik, alkalmazza a társas kommunikáció
szabályait. Munkavállalói szempontból fontos, munkahelyen alkalmazott és használt
szabályokat, normákat betart, képessé válik az önkifejezésre. Erősödik az utasítások szerinti
feladatvégzés képessége (veszélyes anyagok, szerszámok, eszközök használata).
Matematikai kompetencia: Matematikai kompetenciaterület a mindennapi élethelyzetekben
szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. A gyakorlati tevékenységbe ágyazott téri
tájékozódás fejlődik, az autómosói tevékenység során alkalmazott mennyiségfogalmak és
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mértékegységek (hosszúság, űrtartalom, tömeg) ismerete fontos szerepet kap a hétköznapi
munkában. Az autómosói gyakorlati tevékenység során fejlődik a tanulók mérési, becslési
képessége. Az időszakosan, évszaknak megfelelően végzett munkálatok során időbeli
orientációjuk is javul.
Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos és technikai
kompetencia területen a tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség
kialakítása folyik. A mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében
a tanuló eléri a felhasználói tájékozottságot, bővül a természettudományos világkép. Képessé
válik az évszaknak megfelelő autóápoló szerek használatára, az időjáráshoz és a hőmérsékleti
változásokhoz igazított járműkarbantartás tisztítási műveleteire. A technikai kompetencia
fejlődése lehetővé teszi az autóápoláshoz szükséges technikai berendezések ismeretét és
megfelelő balesetmentes használatát.
Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a
tanulót abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban.
Az állampolgári kompetenciák fejlesztése a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit
figyelembe véve zajlik úgy, hogy a gyógypedagógus a tartalmakat sajátélményű
tevékenységek

formájában

gyakoroltatva

biztosítja.

Képessé

válik

a

családi

munkamegosztásban, környezete által használt járművek karbantartására, ápolására, ezáltal
hasznosítja az autómosó kisegítő készségfejlesztő kerettanterv által nyújtott kompetenciákat.
Gyakorolja a közösségi viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia területén a tanuló felismeri reális lehetőségeit, képességeinek határait,
megtanulja kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások
segítségét. Felméri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és
él azokkal, tájékozódik a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési,
munkavállalói technikákra vonatkozó kompetenciái (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés,
becslés, döntés, irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és
kötelességtudat, tenni akarás). Az autómosó kisegítő készségfejlesztő kerettanterv tanításitanulási folyamatában a tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismeri fel
lehetőségeit, próbálja elérni céljait.
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A tevékenysége során tudatosan alakítja
ki a megfelelő környezetet, ügyel az esztétikumra és a praktikusságra. A tisztítási és ápolási
műveletek végzése során belső igényévé válik a szépre és az igényességre való törekvés a
tervezéstől a kivitelezésig.
A hatékony, önálló tanulás: A tanuló igénybe vesz minden, képességeihez mérten elsajátított
kultúrtechnikaikultúrtechnikai

eszközt

új

ismeretek,

információk

elsajátítására,

megismerésére. Tud segítséget kérni új ismeret szerzéséhez, mer kérdezni és csoportos
munkában részt venni.
A autómosó kisegítő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
1. A munkatevékenység tanulása az iskolai - e célra kialakított - gyakorlóhelyen
történhet.
2. Szükséges a jól felszerelt, korszerű tanműhelyek, terepgyakorlati helyszínek
biztosítása (autómosó műhely), amelyek a munkatapasztalat szerzés lehetőségeit
nyújtják a tanulók számára.
3. Szükséges az öltözködést, tisztálkodást (helyben legalább meleg vizes kézmosást)
mellékhelyiséget biztosító elhelyezés. Az anyagokat és munkadarabokat megfelelően
tároló raktárhelyiség, illetve a raktározásra alkalmas polc, vagy szekrények.
Eszközigény
1. Megfelelő munka- és védőruházat (védőbakancs, védőkesztyű, munkaruha)
2. Egyszerű porszívó, portalanító tartozékokkal
3. Hengerkefés szőnyegporszívó
4. Hengerkefés kárpit porszívó
5. Por- és vízszívó
6. Szóró-szívógép
7. Habosító berendezés
8. Gőzfejlesztő
9. Hideg, meleg vagy gőzfázissal is rendelkező nagynyomású gép és tartozékok
10. Polírozógép és pad-ek
11. Mosóvödrök
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12. Szilikonos vízlehúzó
13. Polír korong
14. Ipari rongy
15. Üzemi papírtörlő
16. Tisztító és mikroszálas kendők
17. Szivacsok
18. Kefék
19. Adagoló eszközök
20. Felszívó anyagok
21. Gyűjtőzsákok
22. Felmosó vödör, nyél, fej
23. Partvis
24. Szemétlapát
25. Felmosó folyadék
26. Portörlő szer
27. Portörlő rongy
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

12

2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek

106

53

53

2. Eszköz és tárgyismeret

108

54

54

3. Az autóápolás tisztítószerei

108

54

54

4.Külső takarítási ismeretek

228

114

114
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5.Belső takarítási ismeretek

228

114

114

Szabadon tervezhető órakeret

86

43

43

Tematikai egység

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek

Előzetes tudás

Balesetvédelmi, munkavédelmi ismeretek.

Órakeret: 106

Tantárgyi fejlesztési Az általános alapok elsajátításával legyen összefoglaló ismerete a
készségfejlesztő kerettanterv tartalmáról.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Képes legyen a veszélyhelyzetek felismerésére, és azok Kommunikáció:
anyanyelv és

kezelésére.
2. Képes legyen rendeltetésszerűen használni az eszközöket.

beszédfejlesztés.

3. Tudja betartani a megfelelő viselkedési szabályokat.
Környezet és

4. Képes legyen az anyagok megkülönböztetésére.

egészségvédelem:
Ismeretek

egészségmegőrzés –

1. Balesetvédelmi ismeretek.
2. Saját,

és

egészséges életmód.

környezete

megóvásának

ismeretei,

szabályszerűségei.
3. Veszélyforrások

Osztályfőnöki:
megismerése

a

készségfejlesztő Felkészülés a felnőtt

kerettantervvel kapcsolatban.

létre.

4. Munkavállalói ismeretek.
5. Anyagismeret.
Tevékenység
1. A munkaterület rendben tartása.
2. Alapvető elsősegély nyújtási ismeretek.
3. Ismerkedés a munka világával.
4. Fém,

üveg,

kárpit,

műanyag

felületek
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megkülönböztetése.

Kulcsfogalmak/

Piktogram, balesetvédelem, elsősegély

fogalmak

Szabálytudat, munka vállalói alapismeretek, pontosság, precizitás.

Tematikai egység

2. Eszköz és tárgyismeret

Előzetes tudás

Autó részeinek ismerete.

Órakeret: 108

Tantárgyi fejlesztési Autóápoló és karbantartó eszközök és néhány takarítási munkafázis
ismerete.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tudja megkülönböztetni a gépjármű részeit.

Kommunikáció:

2. A szükséges eszközök kiválasztása, és azok megfelelő helyen anyanyelv,
történő alkalmazása.

beszédfejlesztés.

3. A felismert hibák kezelése, karbantartása érdekében történő
megfelelő eljárások ismerete.
Ismeretek
1. Gépjármű ismeret
2. Manuális autómosó berendezés
3. Gépi autómosó berendezés
4. A gépjármű alkatrészeinek állapotfelmérése
Tevékenység
1. Ismerkedés a gépjárművel, részeivel.
2. Megismeri és kezeli a manuális autómosó berendezéseket.
3. Megismeri és kezeli a gépi autómosó berendezéseket.
4. A gépjármű abroncs állapotának felismerése, lehetőség szerint
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karbantartása.

Kulcsfogalmak/

Bar, keréknyomás mérése, kiegyenlítése.

fogalmak

autószerelő műhely.

Tematikai egység

3. Az autóápolás tisztítószerei

Előzetes tudás

Piktogramok felismerése; alapvető háztartási tisztítószerek ismerete.

Tantárgyi fejlesztési Képes

legyen

önállóan

Órakeret: 108

kiválasztani

a

használni

kívánt

tisztítószereket, ismerje azok megfelelő adagolását és alkalmazását.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és Kommunikáció:
adagolásukat. Tisztában legyen azzal, hogy a tisztítószereket anyanyelv,
óvatosan, biztonságosan kell kezelni.

beszédfejlesztés.

2. Ismerje fel a különféle anyagokat és azok kezelési, tisztítási
eljárásait.

Környezet és
egészségvédelem:

Ismeretek

Egészségmegőrzés-

1. Ismerkedés a mosási eljárás tisztítószereivel, vegyszereivel
2. Mosási eljárás tisztítószereinek használata
3. Tisztítószerek használata az autó külső felületein
4. Tisztítószerek használata az autó belső felületein
Tevékenység
1. A tisztítószerek megfelelő használata.
2. Takarítási fázisok elvégzése.
3. Üveg, fém felületek kiválasztása, megfelelő tisztítószerrel
történő ápolása.
4. Műanyag,

bőr,

kárpit,

szőnyeg

felületek
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megfelelő tisztítószerrel történő ápolása.

Kulcsfogalmak/

bogároldó, szélvédőmosó folyadék, műanyag- és kárpittisztító

fogalmak

Tematikai egység

4. Külső takarítási ismeretek

Előzetes tudás

Tisztítószerek ismerete, autó részeinek megfelelő ismerete.

Órakeret: 228

Tantárgyi fejlesztési 1. A külső takarítási munkafázisokat minél önállóbban, kitartóan és
körültekintően tudja elvégezni.

célok

2. Legyen képes a tisztítószereket a célnak megfelelően kiválasztani
és mértékkel használni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Legyen képes a szabályos ismeretek alkalmazása során a Kommunikáció:
megfelelő eszközök tárgyak kiválasztására.

anyanyelv,

2. Legyen képes a tevékenységek lehetőség szerinti önálló beszédfejlesztés.
elvégzésére
3. Legyen képes egyre önállóbban az eszközök kezelésére.

Környezet és

4. Tudja alkalmazni az autó ápolási munkálatainál a megfelelő egészségvédelem:
eszközöket.

egészségmegőrzés-

5. A befejező műveleteket a gyakorlatban szabályszerűen egészséges életmód.
alkalmazza
6. Legyen igénye a munkakörnyezete tisztán tartására.
Ismeretek
1. A gépjármű külső burkolatain használatos eszközök és
anyagok.
2. Külső takarítási folyamatok.
3. Az automata autómosó berendezés működése
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4. Kézi- gépi polírozások.
5. Komplett karosszéria-tisztítás, és ápolási utómunkák
6. Takarítási munkafolyamatok
Tevékenység
1. Takarítási fázisok elsajátítása, munkafolyamatok és menete.
2. Magasnyomású vízpisztoly használata.
3. Eszköz használatának megfigyelése.
4. Paszta felkenések, fényezések.
5. Felni tisztítás és gumiápolási munkálatok
6. Munkaterület takarítása, rendbe tétele

Kulcsfogalmak/

Külső tisztítással, ápolással kapcsolatos fogalmak

fogalmak

(magasnyomású

mosópisztoly,

autómosó

kefe,

mikro

szálas

törlőkendő, mosósampon, wax, ablakmosó folyadék)

Tematikai egység

5. Belső takarítási ismeretek

Előzetes tudás

Tisztítószerek ismerete, autó belső részeinek megfelelő ismerete.

Órakeret: 228

Tantárgyi fejlesztési A belső takarítási munkafázisokat minél önállóbban, kitartóan és
célok

körültekintően tudja elvégezni. Legyen képes a tisztítószereket a
célnak megfelelően kiválasztani és mértékkel használni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Legyen képes a szabályos ismeretek alkalmazása során a Kommunikáció:
megfelelő eszközök tárgyak kiválasztására.
2. Tudja megkülönböztetni az autóban található belső részeket.

anyanyelv,
beszédfejlesztés.

3. Képes legyen az anyagok megfelelő helyen és sorrendjében
történő használatára.

Környezet és

4. Ismerje az eszközöket, tisztítószereket, és tudja azokat egészségvédelem:
rendeltetésszerűen használni

egészségmegőrzés-

5. Legyen igénye a munkakörnyezete tisztán tartására.
Ismeretek

egészséges életmód.
Osztályfőnöki:

1. A gépjármű belső felületéhez használatos eszközök és Felkészülés a felnőtt
anyagok.

létre.

2. Belső raktér részeinek pontos ismerete, megnevezés, névhez
társítás.
3. Belső takarítási folyamatok.
4. Kárpittisztítás
5. Bőr-,és műanyag felületek tisztítása
6. Takarítási munkafolyamatok
Tevékenység
1. Belső takarítási fázisok elvégzése.
2. Belső részek felismerése.
3. Porszívó használata.
4. Kárpittisztítás.
5. Belső tisztítással, ápolással kapcsolatos fogalmak elsajátítása.
6. Anyagfelismerés, anyaghoz tartozó tisztítószer kiválasztás
7. Munkaterület takarítása, rendbe tétele
Kulcsfogalmak/

Belső tisztítással, ápolással kapcsolatos fogalmak.

fogalmak

(Műszerfal tisztítás, szellőző rések takarításai, belső tér takarítás,
üvegtisztítószerek és eszközök, mikroszálas törlőkendő)
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11.4.5.4. HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE KÉPES
TANULÓK RÉSZÉRE KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV

Célok
1. A tanulókat differenciáltan felkészíteni az iskola elvégzése utáni munkavégzésre.
2. Segíteni abban, hogy gyakorlati, tapasztalati úton, saját élményen keresztül tudja
kialakítani a munka értékének, a munkavégzés értelmének, funkciójának szerepét.
3. Megtalálni a képességeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő gyakorlati
munkatevékenységet.
4. Ismereteket szerezni az iskolai környezetben nem közvetíthető területekről, illetve
munkafolyamatokat gyakorolni egyre önállóbban.
5. Erősíteni a felelősségtudatot, fejleszteni az alkalmazkodóképességet, kialakítani a
segítőkész magatartást.
6. Felkészíteni a tanulókat arra, hogy mint munkavállaló, ismerjék meg azokat az
elvárásokat, szabályokat, amelyekkel az iskola elvégzése után találkozhatnak.
7. Elősegíteni, hogy a tanuló a nyílt munkaerő piacon (védett és normál munkahelyeken
is) – egyéni megsegítés mellett – felnőttként munkát vállalhasson.
Feladatok
1. A gyakorlati munkavégzés során különböző munkahelyek és foglalkozásfajták
megismerése.
2. Külső munkahelyeken a munkafolyamatok megismerése és gyakorlati végzése.
3. Az iskolai és munkahelyi elvárások közötti különbséghez való hozzászoktatás.
4. Az iskolában szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása a munkahelyi
feladatvégzés során.
5. Az ismeretek folyamatos átadása a gyakorlat végzése közben.
6. Balesetvédelmi oktatás, a balesetveszély és a balesetek kivédési lehetőségének
tudatosítása.
7. A

munkafolyamatokhoz

illetve

a

munkahelyi

–

szociális

kapcsolatokhoz,

kommunikációhoz köthető szabályok, viselkedési normák megtanulása, betartása,
munkamorál, munkafegyelem fejlesztése.
8. A munkahelyi tapasztalatszerzés közben a saját képességek, korlátok megismerése.
9. Tájékozódó

képesség

fejlesztése

és

magabiztosság növelése

munkahelyeken.
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A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: A tanuló a gyakorlatban, munkahelyi környezetben ismeri meg a
munkaterületen követendő szabályokat, szokásokat. A társas kapcsolatokban fejlődik az
egymásra való odafigyelés, együttműködés és a tolerancia képessége. Elsajátítja a munkahelyi
közösségbe történő beilleszkedésnek és a munkatársi kapcsolatok kialakításának normáit és
lépéseit. A munkahelyi tevékenységeken keresztül fejlődik a munkamorál, munkakedv és a
kötelességtudat.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanuló megtapasztalja a hétköznapi életben végzett
munkatevékenységet, azok szerepét és hasznosságát. Munkavégzésével aktívan részt vesz a
társadalmi értékteremtésben.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A képzés során a tanuló megismeri a munkával
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Munkahelyi környezetben gyakorolja a társadalmi
elvárásoknak megfelelő megbízható és felelős magatartás kialakítását.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A tanulók munkahelyi környezetben, a gyakorlati
tevékenységek során megismerik képességeiket, korlátaikat, lehetővé válik a reális énkép
kialakítása és az önbizalom fejlesztése. Megtanulnak munkatársi kapcsolatokat kialakítani és
a munkahelyen elvárt szokásoknak megfelelően viselkedni és kommunikálni.
A családi életre nevelés: A munkahelyi gyakorlat során lehetővé válik a munkavégzés
értékteremtő erejének megtapasztalása. A fiatalok megismerik a munkavállalás családi életre
gyakorolt hatását, összefüggéseit, összeegyeztetését, az esetleges nehézségeket.
A testi és lelki egészségre nevelés: A tanulók elsajátítják a munkavállalással kapcsolatos
megfelelő

higiénés

szokások

kialakítását.

Megismerik

az

egészségüket

megóvó

magatartásformákat és testhelyzeteket. Megtanulják a munkájukhoz szükséges veszélyes
anyagokat körültekintően használni és a veszélyes helyzeteket felismerni illetve azok
elkerülésével hatékonyan dolgozni.
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A gyakorlati képzés munkahelyei megfelelő
színteret biztosítanak a segítő magatartás kibontakoztatásához. A tanulók megtapasztalják az
együttműködés, az egymásra való odafigyelés és segítségnyújtás fontosságát, gyakorolják az
önkéntes feladatvállalást és megvalósítást.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanulók közvetlen tapasztalatokat szereznek a
munkavégzésük környezetre gyakorolt hatásáról. Megtanulják a munkatevékenységekhez
szükséges erőforrások takarékos felhasználását, a vegyszerek mértéktartó alkalmazását,
munkájuk során keletkezett hulladékok megfelelő tárolását. Ezáltal aktívan közreműködnek a
természeti értékek tudatos megóvásában.
Pályaorientáció: A különböző munkahelyek megismerése és munkafolyamatok gyakorlása
révén a tanuló számára lehetővé válik, hogy megtalálja az érdeklődési körének megfelelő
munkatevékenységet és abban képességeit kibontakoztathassa. Hangsúlyos szerepet kap az
elképzelések, vágyak és a reális lehetőségek, képességek összehangolása.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló megtapasztalja saját felelősségét a munkahelyi
feladatok elvégzésében, aktívan részt vesz a munkamegosztásban. Rálátást nyerhet a
munkavégzés, pénzkeresés közötti összefüggésekre.
Médiatudatosságra nevelés: A tanuló elsajátítja a munkatevékenységekhez szükséges
elektronikus információhordozók gyakorlati alkalmazását valamint a telefonon, levélben
történő kommunikáció alapjait.
A tanulás tanítása: A munkahelyi színtér lehetővé teszi, hogy a tanuló gyakorlatba ágyazva
alkalmazza az elméleti órákon elsajátított ismereteit. Lehetővé válik számára az új
helyzetekben és munkaformákban történő tanulás és tapasztalatszerzés. Olyan tudásra,
gyakorlati ismeretekre tehet szert, melyeket a felnőtt életben is tud majd hasznosítani.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló – számára eddig ismeretlen - munkahelyi környezetben
kerül kommunikációs szituációkba. Fontos, hogy ne féljen kommunikálni munkatársaival,
hogy megtanulja a verbális és nonverbális információk helyes értelmezését, átadását,
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gondolatainak, kérdéseinek, kéréseinek minél pontosabb és érthetőbb kifejezését. A
munkafolyamatokhoz szükséges anyagok, eszközök, tevékenységek neveivel bővül a
szókincs.
Matematikai kompetencia: A tanuló a munkahelyi feladatok elvégzéséhez gyakorlatban
alkalmazza a korábban megszerzett matematikai ismereteit: a mértékegységek használatát, a
téri és időbeli tájékozódást. Munkahelyi szituációkon keresztül fejlődik a problémamegoldó
képesség.

Természettudományos és technikai kompetencia: A tágabb környezet megismerése lehetővé
teszi a természet és a cselekedetek közötti összefüggések megértését, új technológiák,
berendezési tárgyak, eszközök működésének megismerését és rendeltetésszerű használatának
gyakorlását.
Digitális kompetencia: A tanulók megismerik az IKT-eszközök munkahelyi felhasználásának
lehetőségeit és módjait, gyakorolják a célszerű, felelősségteljes alkalmazásukat.
Szociális és állampolgári kompetencia: A tanulók saját élményű tapasztalatokat szereznek a
munka világában történő szerepvállalásról. Munkahelyi környezetben gyakorolják a döntési
helyzeteket, a konfliktushelyzetek megoldását, a közösségi beilleszkedést. Fejlődik az
asszertivitás, a toleráns, elfogadó, segítőkész magatartás és a másokra való odafigyelés
képessége.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Az új körülmények (munkahelyek)
megismerése hozzájárul a tágabb környezet iránti érdeklődés felkeltéséhez. A tanuló számára
lehetővé válik a munkatevékenységben – felügyelet mellett – az elképzeléseinek, egyéni
ötleteinek megvalósítása és az önkéntes feladatvállalás.
A hatékony, önálló tanulás: A tanuló előzetes ismereteit és tanulási tapasztalatait gyakorlati
szituációkban

alkalmazza.

Képessé

válik

segítséget

megfogalmazni, motiválttá válik az ismeretszerzésre.
A habilitációs célú munkavégzés tantárgy tárgyi feltételei:
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1. A tevékenységek megkezdése előtt üzemorvosi, egészségügyi vizsgálat, amely az
ellenjavallt tevékenységeket, munkaformákat, mozgásformákat kizárja.
2. Iskolai belső gyakorlóműhelyek.
3. Lehetőleg

különböző

tevékenységeket

folytató

fogadó

munkahelyek,

vagy

intézményen belüli gyakorlóhely (pl. konyha, karbantartó műhely, iroda, stb.).
4. Munka- és védőruhák, munka- és védőcipők a tevékenységek szükségletének
megfelelően (pl.:.: gumicsizma, csúszásmentes cipő, kötény, köpeny, munkakesztyűk,
védőszemüveg, stb.)
5. Szemléltető eszközök:
6. Könyvek

a

munkatípusokról,

munkahelyi

életről,

munkavégzés

menetéről,

munkavállalásról.
7. Audiovizuális eszközök:
8. Számítógép, interaktív tábla, telefon.
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

4

2 éves órakeret

288

Ebből kötött

260

Szabadon tervezhető órakeret

28

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

4

2

2

2. Elmélet: A négy munkahelyen a munka megkezdésekor

16

4x2

4x2

3. Értékelés: A végzett munka értékelése

4

2

2

236

118

118

28

14

14

1. Elmélet az iskolában: Tanórai keretben a gyakorlat
előkészítése

4. Gyakorlat: Konkrét munkával töltött idő
Szabadon tervezhető órakeret
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Tematikai egység

1. Elmélet az iskolában: tanórai keretben a Órakeret: 4
gyakorlat előkészítése

Előzetes tudás

Kulturált viselkedés, kitartó munkavégzés. Instrukciók megértése és
követése. Munkahelyek és tevékenységek ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

A tanulókat felkészíteni a munkahelyeken történő gyakorlati

célok

tevékenységekre.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Szabályokat megérteni, elfogadni és betartani.

Kommunikáció:

2. Balesetvédelmi előírásokat elsajátítani.

anyanyelv, olvasás-

3. Ráhangolódni a munkahelyi gyakorlatra és motiválttá válni a

írás; beszédfejlesztés.

munkatevékenységekben.
4. Együttműködő, elfogadó magatartást kialakítani.

Számolás-mérés:

5. Aktívan részt venni a felkészülésben.

Térbeli és időbeli
tájékozódás.

Ismeretek
1. Az adott munkahely (vállalat, cég, üzem) helyi
követelményeinek a megismerése.

Etika: egyén,
közösség, társadalom;

2. Adott munkafeladatok, munkakörülmények bemutatása.

önismeret.

3. Munkavezető megismertetése, utasítás elfogadás és értékelés
személyhez kötése.
4. Balesetvédelmi szabályok ismertetése.

Osztályfőnöki óra:

5. A munkahelyi gyakorlat tanórai keretben történő előkészítése. felkészülés a felnőtt
6. Általános tájékoztatás.

életre.

7. A gyakorlati céllal való ismerkedés.
Tevékenység
1. Képek, videofelvételek nézése a fogadó munkahelyről, a
látottak megbeszélése.
399

1976

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2. Megismerkedés az adott helyen folyó munkafolyamatokkal.
3. Munkafolyamatok értelmezése, lehetőség szerinti gyakorlása.
4. Szituációs játékok a munkahelyi viselkedéssel,
tevékenységekkel kapcsolatosan.
Kulcsfogalmak/

munkahely, munkaruha, védőruha, főnök, beosztott, alkalmazott,

fogalmak

munkatárs, munkaidő, balesetvédelem, munkaköri leírás

Tematikai egység

2. Elmélet a négy munkahelyen a munka Órakeret: 16
megkezdésekor

Előzetes tudás

Az adott munkahely, munkakörülmények és tevékenységek elméleti
ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Az adott munkahelyen felkészíteni a tanulókat a gyakorlati

célok

tevékenységekre, megismerni a munkakörülményeket,
munkatársakat, az elvégzendő feladatokat.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Kulturáltan viselkedni a közlekedésnél és a munkahelyen.

Kommunikáció:

2. Adott munkafolyamatokat megismerni és megérteni.

anyanyelv, olvasás-

3. Motiválttá válni a gyakorlati feladatvégzésre.

írás; beszédfejlesztés,
nem verbális

Ismeretek

információk

1. Biztonságos közlekedés az adott munkahelyre.

értelmezése.

2. A gyakorlati céllal való ismerkedés.
3. Az adott vállalat, cég, üzem helyi követelményeinek a
megismerése.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli

4. Adott munkafeladatok bemutatása.

tájékozódás.

5. Az új munkatársak bemutatása.
6. Munkahelyi hierarchia megismerése.

Etika: egyén,
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7. Baleset-megelőzési és balesetvédelmi szabályok.

közösség, társadalom.

Tevékenység
1. Az aktuális munkahelyről részletes tájékoztatás a helyszínen.

Osztályfőnöki óra:

2. Közlekedési lehetőségek, megközelítés, belső tájékozódás.

felkészülés a felnőtt

3. A mindenkori gyakorlati munkahellyel való szemléletes

életre.

ismerkedés.
4. Közlekedési gyakorlatok.
5. Balesetvédelmi oktatás és gyakorlati alkalmazás.

Kulcsfogalmak/

munkahely, munkaruha, védőruha, főnök, beosztott, alkalmazott,

fogalmak

munkatárs, munkaidő, munkaköri leírás, balesetvédelem

Tematikai egység

3. Értékelés: A végzett munka értékelése

Előzetes tudás

A munka minőségére vonatkozó ismeretek. Gyakorlati munkavégzés.

Tantárgyi fejlesztési

1. Összegző, átfogó értékelést nyújtani a tanulók számára.

Órakeret: 4

Önértékelésüket fejleszteni.

célok

2. Motiválni a további munkavégzésre.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tapasztalatokat megbeszélni, információt cserélni.

Kommunikáció:

2. Reális véleményt alkotni a saját munkáról.

anyanyelv, olvasás-

3. Megtanulni a társak munkáját értékelni ítéletalkotás, kritizálás

írás; beszédfejlesztés.

nélkül.
Számolás-mérés:
Ismeretek

Térbeli és időbeli

1. A mindenkori helyszíneken végzett munka értékelése

tájékozódás.

meghatározott megfigyelési szempontok szerint történik az
iskolában.

Etika: egyén,
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2. A végzett munka, értékelése személyre szabott. Az értékelésbe közösség, társadalom;
bevonjuk a tanulókat is.

önismeret.

3. A Gyakorlati Napló vezetése, ellenőrzése.
4. Az iskola, a munkahelyek, a szülők és a tanulók részéről
folyamatos elégedettség mérés.

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt
életre.

Tevékenység
1. „Kerekasztal beszélgetés” a munkatevékenységekről,
munkakörülményekről.
2. Szóbeli értékelés.
3. A végzett munkatevékenységek bemutatása iskolatársaknak
(képekkel, videofelvételekkel illusztrálva).
4. A gyakorlati napló vezetése, ellenőrzése.

Kulcsfogalmak/

megfelelő, hiányos, kritizálás, teljesítmény, cél, megbízható,

fogalmak

körültekintő, eredmény

Tematikai egység

4. Gyakorlat: Konkrét munkával töltött Órakeret: 236
idő

Előzetes tudás

1. Elméleti ismeretek az adott munkahelyekről és tevékenységekről.
2. Balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása.
3. Kulturált viselkedés, kitartó munkavégzés.
4. Instrukciók megértése és követése.

Tantárgyi fejlesztési

Munkahelyi elvárásoknak megfelelően dolgozni, viselkedni, a

célok

balesetvédelmi szabályokat betartani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. A balesetvédelmi szabályok betartásával kitartó munkavégzés. anyanyelv, olvasás2. Hibák felismerése, javítása és segítségkérés.
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3. Felkészítés a felnőtt életre.

médiaismeret és nem

4. Saját képességek és korlátok szélesebb körű megismerése.

verbális információk

5. A személyes megtapasztalás fontosságának elfogadása,

értelmezése.

ismertetése.
6. Önállóság növelése a munkatevékenységekben.

Számolás-mérés:

7. Munkamorál, munkafegyelem fejlesztése.

térbeli és időbeli
tájékozódás;

Ismeretek

műveletek;

1. Konkrét munkatevékenységek, részfeladatok a gyakorlati
munkahelyeken.

mértékegységek,
mérések.

2. Munkavédelem, anyag- és eszközismeret a tevékenységekkel
kapcsolatban.

Etika: egyén,

3. Munkahelyi hierarchia, munkahelyi körülmények.

közösség, társadalom;

4. Balesetvédelmi előírások.

önismeret; az
ítélőképesség, erkölcsi

Tevékenység

és esztétikai érzék

1. Konkrét munkafolyamatokat, részfolyamatok végzése,

fejlesztése.

gyakorlása irányítás mellett.
2. Munkatársi kapcsolatok kialakítása.

Osztályfőnöki óra:

3. Esetleges munkahelyi /kapcsolati problémák közös

felkészülés a felnőtt

megbeszélése.

életre; beilleszkedés,
alkalmazkodás.

Kulcsfogalmak/

Az adott munkahelyhez és tevékenységhez kapcsolódó eszközök,

fogalmak

anyagok és tevékenységek. Balesetvédelmi előírás, munkaruha,
védőruha, főnök, beosztott, alkalmazott, munkatárs, munkaidő,
munkaköri leírás.

11.4.5.5. HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE NEM KÉPES
TANULÓK RÉSZÉRE KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV

Célok
1. Megértetni a felnőtté válás és a munkavégzés „törvény- és életszerű” kapcsolatát.
2. A

tanulót

lehetőségeinek

függvényében
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feladatvégzésre.
3. Megismertetni a „munka világával”, illetve a saját munkalehetőségeivel, adottságaival,
képességeivel, ezáltal hozzájárulni a reális énkép kialakításához.
4. Fejleszteni a manuális tevékenységekben az eszközhasználatot, és a feladatok
végrehajtásában az igényességet.
5. A már meglévő kognitív, érzelmi és motoros funkciókra építeni és fejleszteni azokat.
6. A szociális készségeket fejleszteni iskolán belül végzett munkatevékenységeken
keresztül.
7. Megértetni, hogy a felnőttkori pozitív életérzést, a hasznosságtudatot jelentősen
meghatározza a munkavégző képesség.
8. Kialakítani az igényt a pontos munkára és a kitartó munkavégzésre.
9. Bővíteni a környezetről kialakult tárgyi és fogalmi ismeretkört.
Feladatok
1. Iskolai műhelyekben a balesetvédelmi szabályok betartásával munkatevékenységek
gyakorlása, munkatapasztalatok szerzése.
2. A szociális készségek és képességek (együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia)
valamint az énkép és az önismeret fejlesztése, reális önértékelés kiépítése.
3. A verbális és nonverbális kommunikáció és az információszerző, -átadó képesség
fejlesztése.
4. Az eszközhasználat színvonalának emelése.
5. A munkatevékenységekhez kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok
körének bővítése.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: A tanuló a gyakorlatban, munkahelyi környezetben ismeri meg a
munkaterületen követendő szabályokat, szokásokat. A társas kapcsolatokban fejlődik az
egymásra való odafigyelés, együttműködés és a tolerancia képessége. Elsajátítja a munkahelyi
közösségbe történő beilleszkedésnek és a munkatársi kapcsolatok kialakításának normáit és
lépéseit. A munkahelyi tevékenységeken keresztül fejlődik a munkamorál, munkakedv és a
kötelességtudat.
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanuló megtapasztalja a hétköznapi életben végzett
munkatevékenységet, azok szerepét és hasznosságát. Munkavégzésével aktívan részt vesz a
társadalmi értékteremtésben.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A képzés során a tanuló megismeri a munkával
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Iskolai munkahelyi környezetben gyakorolja a
társadalmi elvárásoknak megfelelő megbízható és felelős magatartás kialakítását.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A tanulók a gyakorlati tevékenységek során
megismerik képességeiket, korlátaikat, lehetővé válik a reális énkép kialakítása és az
önbizalom fejlesztése. Elmélyülnek a kulturált viselkedési szokások és kommunikációs
formulák.
A családi életre nevelés: A tanulók megtapasztalják a munkamegosztás előnyeit, elméleti
ismereteket szereznek a munkavállalás és a családi élet közötti összefüggésekről.
A testi és lelki egészségre nevelés: A tanulók elsajátítják a munkatevékenységekkel
kapcsolatos megfelelő higiénés szokásokat. Megismerik az egészségüket megóvó
magatartásformákat és testhelyzeteket. Megtanulják a munkájukhoz szükséges veszélyes
anyagokat körültekintően használni és a veszélyes helyzeteket felismerni illetve azok
elkerülésével hatékonyan dolgozni.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A tanulók a gyakorlati feladatok végzése során
megtapasztalják az együttműködés, az egymásra való odafigyelés és segítségnyújtás
fontosságát, gyakorolják az önkéntes feladatvállalást és megvalósítást.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanulók gyakorolják az iskolán belül végzett
munkatevékenységekhez szükséges erőforrások takarékos használatát, a vegyszerek
mértéktartó alkalmazását, munkájuk során keletkezett hulladékok megfelelő tárolását. Ezáltal
aktívan közreműködnek a természeti értékek tudatos megóvásában.
Pályaorientáció: Az iskolai műhelyekben végzett munkafolyamatok gyakorlása révén a tanuló
számára lehetővé válik, hogy megtalálja az érdeklődési körének megfelelő tevékenységet és
abban képességeit kibontakoztathassa.
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A tanulás tanítása: A műhelyekben végzett feladatok hozzájárulnak a munkatevékenységek
iránti érdeklődés és a munkakedv felkeltéséhez. A tanuló gyakorlatba ágyazva alkalmazza az
elméleti órákon elsajátított ismereteit.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A munkafolyamatokhoz szükséges anyagok, eszközök,
tevékenységek neveivel bővül a szókincs. A tanulók gyakorolják a verbális és nonverbális
információk helyes értelmezését, átadását, gondolataiknak, kérdéseiknek minél pontosabb és
érthetőbb kifejezését valamint a hatékony segítségkérés módjait.
Matematikai kompetencia: A tanuló a gyakorlatban alkalmazza a korábban megszerzett
matematikai ismereteit: a mértékegységek használatát, a téri és időbeli tájékozódást. Konkrét
feladatvégzés során fejlődik a problémamegoldó képesség.
Természettudományos és technikai kompetencia: A környezet részletesebb megismerése
lehetővé teszi a természet és a cselekedetek közötti összefüggések megértését, a
munkavégzéshez szükséges eszközök működésének megismerését és rendeltetésszerű
használatának gyakorlását.
Szociális és állampolgári kompetencia: A tanulók saját élményű tapasztalatokat szereznek
iskolai keretek között a gyakorlati munkavégzésről. Fejlődik a toleráns, elfogadó, segítőkész
magatartás és a másokra való odafigyelés képessége.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanuló számára lehetővé válik a
munkatevékenységben – felügyelet mellett – az elképzeléseinek, egyéni ötleteinek
megvalósítása és az önkéntes feladatvállalás.
A hatékony, önálló tanulás: A tanuló előzetes ismereteit és tanulási tapasztalatait gyakorlati
szituációkban alkalmazza. Gyakorolja a segítségkérést és elfogadást, felkészül a mindennapi
életben történő alkalmazkodásra, motiválttá válik az ismeretszerzésre.
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
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Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

4

2 éves órakeret

288

Ebből kötött

260

Szabadon tervezhető órakeret

28

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. A munka világa. Tanulás, tehetség. Pályaválasztás.

20

12

8

2. A munkafolyamatokhoz tartozó anyag- és eszközismeretek.

32

20

12

3. Gyakorlati munkavégzés.

208

98

110

28

14

14

Szabadon tervezhető órakeret

Tematikai egység

1. A munka világa. Tanulás, tehetség. Órakeret: 20
Pályaválasztás.

Előzetes tudás

1. Néhány foglalkozás és munkahely ismerete. Önismeret.

Tantárgyi fejlesztési

1. Bővüljenek a munka világához kapcsolódó ismeretek.

célok

2. Legyen összhang a képességek és a lehetőségek között.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Finomuljon a tanulók reális énképe.

Kommunikáció:

2. Informálódjanak a képességeikhez igazodó lehetőségekről.

anyanyelv, olvasás-

3. Váljanak képessé a munka értékének, szerepének

írás; beszédfejlesztés;

felismerésére.

médiaismeret és nem

4. Ismerjék meg a munkahelyi követelményeket, szabályokat,
viselkedési normákat.

verbális információk
értelmezése.
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Ismeretek

Számolás-mérés:

1. Énkép, önismeret – személyes tulajdonságok és képességek.

térbeli és időbeli

2. Foglalkozások, munkahelyek.

tájékozódás;

3. A munkavégzés feltételei és szabályai.

műveletek;
mértékegységek,

Tevékenység

mérések.

1. Szituációs helyzetgyakorlatok.
2. Intézménylátogatások.

Etika: egyén,

3. Témafeldolgozás beszélgetéssel, könyvekkel, feladatlapokkal, közösség, társadalom;
videóval.

önismeret.

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt
életre.

Környezet és
egészségvédelem: az
emberi test.

Kulcsfogalmak/

foglalkozások, képességek, tehetség, munkavégzés, önkéntesség

fogalmak

Tematikai egység

2. A munkafolyamatokhoz tartozó anyag- Órakeret: 32
és eszközismeretek.

Előzetes tudás

Egyszerű házimunkák és a háztartásban használt berendezési tárgyak,
eszközök, anyagok ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Felkészülni az iskolai színtéren történő munkavégzésre.

célok

2. Bővíteni az ismereteket a gyakorlati tevékenységekhez
kapcsolódó eszközök és anyagok köréről.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha, iroda, könyvtár)

Kommunikáció:

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.

beszédfejlesztés; nem

2. A gyakorlati munkavégzéshez szükséges alapanyagok,

verbális információk

eszközök megismerése, célnak megfelelő kiválasztása.

értelmezése.

Ismeretek
1. Háztartási ismeretek.
2. Konyhai eszközök, alapanyagok.
3. Takarítóeszközök.
4. Mézeskalács készítés eszközei, anyagai.
5. Irodai eszközök anyagok.
6. Házi könyvtári eszközök és anyagok.
7. Udvari munkákhoz, növényápoláshoz kapcsolódó eszközök,
alapanyagok.
Tevékenység
1. Az iskolai munkahelyszínek bejárása.
2. Az eszközök, alapanyagok megtekintése, kipróbálása.

Kulcsfogalmak/

Az iskolai tanműhelyekhez, munkavégzési helyekhez és feladatokhoz

fogalmak

kapcsolódó eszközök, alapanyagok, tevékenységek.

Tematikai egység

3. Gyakorlati munkavégzés.

Előzetes tudás

Háztartási eszközök, anyagok ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Képessé válni egyszerű munkafolyamatok, részfolyamatok irányítás

célok

és segítségnyújtás melletti minél pontosabb elvégzésére.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Kulturált viselkedési szokások kialakítása.

Kommunikáció:

2. Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása.

anyanyelv,

3. Balesetmentes, kitartó feladatvégzés.

beszédfejlesztés;

4. Szociális képességek fejlesztése.

médiaismeret és nem

5. Szabály-és feladattudat fejlesztése.

verbális információk
értelmezése.

Ismeretek
1. Ebédlői munkálatok.

Számolás-mérés:

2. Takarítási munkálatok.

térbeli és időbeli

3. Kertészeti és udvaros tevékenységek gyakorlása.

tájékozódás;

4. Intézményfüggő műhelygyakorlatok.

mértékegységek,

5. Az iskolán belül felelhető munkahelyekkel való további

mérések.

gyakorlati ismerkedés.
Etika: egyén,
Tevékenység

közösség, társadalom;

1. A konkrét munkafolyamatok kivitelezése.

önismeret; az

2. Iskolai munkahelyen zajló munkákról való beszélgetés.

ítélőképesség, erkölcsi

3. A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök kiválasztása,

és esztétikai érzék

használatuk, tárolásuk módja.

fejlesztése.
Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt
életre; beilleszkedés,
alkalmazkodás.

Kulcsfogalmak/

Az iskolai tanműhelyekhez, munkavégzési helyekhez és feladatokhoz

fogalmak

kapcsolódó eszközök, alapanyagok, tevékenységek.

11.4.5.6. HÁZTARTÁSTAN – ÉLETVITEL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
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1. Járuljon hozzá olyan ismeretek, készségek elsajátításához és szokások kialakításához,
amelyekkel a tanulók - képességeikhez mérten kisebb irányítás mellett - képessé
válnak a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és a
házimunkához tartozó feladatok elvégzésére.
2. Az elméleti ismereteket minél teljesebben, pontosabban és körültekintően legyenek
képesek alkalmazni a gyakorlatban.
3. Ismerjék a munka- baleset- és környezetvédelmi szabályokat, azok betartásával
kitartóan végezzék a tevékenységeket.
4. Ismerjék a háztartásban használt eszközök, gépek alkalmazási területeit és azokat
tudják biztonságosan működtetni, rendeltetésszerűen használni.
5. A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási munkafolyamatokhoz a
megfelelő vegyszereket kiválasztani és azokat körültekintően használni.
6. Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és harmonikus
környezetre, erősítse a környezettudatos szemléletet és magatartásformát.
7. Alakuljon és erősödjön meg az együttműködő, szabálykövető magatartás, a
munkavégzés során felmerülő problémákat, nehézségeket ismerjék fel, megoldásukhoz
hatékonyan kérjenek segítséget.
8. Váljanak

képessé

az

elsajátított

ismeretek,

tevékenységek

iskolán

kívüli

alkalmazására.
9. A szociális képességek fejlesztésével és a munkatevékenységek gyakorlásával növelje
a fiatalok esélyegyenlőségét a társadalmi élet minden területén.
Feladatok
1. A konyhai tevékenységek során alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a
konyhai eszközök, gépek rendeltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű ételek
elkészítése, higiéniai szokások kialakítása.
2. Vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, pénzhasználat, áru kiválasztása,
a vásárlás során felmerülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások
elsajátítása.
3. Takarítóeszközök
körültekintő,

hatékony

balesetvédelmi

használata,

tisztítószerek

előírásoknak

megfelelő

fajtáinak

megismerése,

használata,

szelektív

hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása.
4. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a
textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének
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megtanulása.
5. A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás
és egyszerűbb munkadarabok készítése segítséggel.
6. Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása.
7. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény
kialakítása.
8. Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során.
9. Képességekhez

igazodó,

rendszeres

gyakorlás

biztosítása

a

mindennapi

munkatevékenységekben.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Erkölcsi nevelés: A gyakorlati tevékenységek sikerélményt biztosítanak a fiataloknak. A
„kézzel fogható” eredmények ösztönzőleg hatnak a kitartó munkavégzésre, mely során
fejlődik a segítőkészség, önfegyelem, rendszeretet, pontosságra való törekvés. A tanulókban
kialakul saját és társaik munkájának értékelése és megbecsülése.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A háztartási munkák végzése során a tanulók még
jobban megismerik képességeiket, ezáltal hatékonyabban tudnak bekapcsolódni a közösség
életébe és motiváltabbá válnak a feladatok vállalására.
A családi életre nevelés: A mindennapi élethelyzetek megteremtése lehetővé teszi az
együttélési szabályok megismerését és a szokások elsajátítását, a munkamegosztás és
együttműködés gyakorlását, az egymás segítése iránti igény kialakítását.
A testi és lelki egészségre nevelés: A készségfejlesztő kerettanterv hozzájárul az
egészségtudatos magatartás kialakításához azáltal, hogy a tanulók megismerik az egészséges
életmód jellemzőit, a helyes táplálkozást, higiéniai szokásokat, környezetük tisztán tartásának
lépéseit és fontosságát.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A közös munkatevékenységek erősítik a
tanulókban az egymásra való odafigyelést, ösztönzik őket a közös problémamegoldásra és
egymás segítésére.
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be
környezetük alakításába, értékeinek megőrzésébe, tapasztalatokat szereznek a környezetet
megóvó szokásokról, lehetővé válik a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítása,
elsajátítása. (pl.: mértékletes vegyszerhasználat, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás,
takarékos víz- és áramhasználat).
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tantárgy hozzájárul a pénzeszközök használatában való
jártasság kialakításához, a bevétel és kiadások összefüggéseinek felismeréséhez, a pénz
szükségszerű beosztásának megtanulásához.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez
szükséges kommunikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az okokozati összefüggések felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a
szókincs.
Matematikai kompetencia: A tanuló a matematikai ismereteit, logikai gondolkodását a
gyakorlatba ágyazva alkalmazza. Készségszintűvé válik a mértékegységek használata,
bővülnek az ismeretek a pénzkezelés szabályairól, fejlődik a téri- és időbeli tájékozódás, a
problémamegoldó képesség.
Természettudományos és technikai kompetencia: A sokrétű konyhai eszközhasználat segíti a
tárgyak

tulajdonságainak,

működésének

megismerését,

folyamatok

megértését,

használatukban való jártasság kialakulását.
Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési
szokások kialakítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban
betöltött szerepek és feladatok felismerésére, a munkamegosztásban való részvételre,
igényeinek kifejezésére és megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak
a mindennapi tevékenységekben, a gyakorlati feladatok során mélyebb önismeretre tesznek
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szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő hatékony bekapcsolódásra és
munkavégzésre.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A házi- és ház körüli munkák végzése
során a tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, ízlésviláguk fejlődik, a
mindennapokba beépül a harmonikus környezet kialakítása iránti igény.
A háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal berendezett, háztartási
gépekkel és eszközökkel felszerelt világos, jól szellőztethető tankonyha szükséges.
Eszközigény
1. konyhaszekrény felszerelve főző- és tálalóedényekkel, evő- és tálalóeszközökkel
2. konyhai mérleg, mérőedények
3. tűzhely sütővel, mikrohullámú sütő, szagelszívó
4. hűtőszekrény fagyasztóval
5. konyhai kisgépek – vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, robotgép, turmixgép
6. kéttálcás mosogató, mosogatógép
7. takarítóeszközök, porszívó
8. mosdótál, automata mosógép, ruháskosár, ruhaszárító
9. vasalódeszka, vasaló
10. varróeszközök
11. kerti szerszámok
Szemléltető eszközök
1. tankönyvek, szakácskönyvek, gasztronómiai folyóiratok, kiadványok, filmek
2. a tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és
minta munkadarabok
3. IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, dvd- lejátszó, kamera,)
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
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Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

8

2 éves órakeret

576

Ebből kötött

518

Szabadon tervezhető órakeret

58

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Konyhatechnika

240

120

120

2. Takarítás

72

36

36

3. Mosás

32

16

16

4. Vasalás

32

16

16

5. Varrás

80

40

40

6. Virágápolás

32

16

16

7. Lakáskultúra

30

15

15

58

29

29

Szabadon tervezhető órakeret

Tematikai egység

1. Konyhatechnika

Előzetes tudás

Balesetvédelmi alapismeretek; konyhai eszközök ismerete; higiéniai

Órakeret: 240

alapismeretek.
Tantárgyi fejlesztési

Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket tudjon kiválasztani,

célok

ételkészítési munkafázisokat önállóan végezni, minél kevesebb
segítséggel bevásárolni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Konyhai gépek funkciójának, működésének megismerése,
415

Kommunikáció:
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adekvát használatuk elsajátítása.

anyanyelv, olvasás-

2. A munkatevékenységeknek megfelelő alapanyagok, eszközök, írás; beszédfejlesztés.
elektromos berendezések kiválasztása.
3. Jártasság kialakítása a konyhai eszközök használatában és a
vásárlási gyakorlatban.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli

4. Kitartó, precíz, önálló munkavégzés.

tájékozódás;
műveletek;

Ismeretek

mértékegységek,

1. Konyhai eszközök, gépek működése, funkciója,
felhasználási területek.

mérések, pénz.
Etika: egyén,

2. Étkezési szokások, egészségtudatos táplálkozás,
egészséges ételek.

közösség, társadalom;
önismeret.

3. Vásárlási szokások, illemtudó viselkedés és segítségkérés.
4. Élelmiszerek, alapanyagok, ételtárolás.
5. Ételtartósító eljárások.

Osztályfőnöki óra:

6. Mértékegységek és mérőeszközök.

felkészülés a felnőtt

7. Ételkészítési munkafázisok: alapanyagok beszerzése,

életre.

előkészítése, főzés/sütés, mosogatás, rendrakás.
8. Terítés: hétköznapi, ünnepi, vendégvárás.
9. Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai. Környezet és
egészségvédelem: az
Tevékenység

emberi test.

1. Konyhai eszközök csoportosítása, kiválasztása megadott
szempontok szerint.
2. Élelmiszerek, alapanyagok megnevezése, csoportosítása.
3. Étrend, menüsorok összeállítása.
4. Vásárlási gyakorlat szituációs játékban és üzletekben.
5. Mérőeszközök használata
6. Egyszerű étel elkészítése, elfogyasztása, egyes
munkafázisok önálló végzése.
7. Hulladékok szétválogatása, szelektív hulladékgyűjtés.
8. Rendrakás, felmosás, mosogatás.
9. Hétköznapi és alkalmi terítés gyakorlása.
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10. Az étel tárolásának módjai, beszélgetés.

Kulcsfogalmak/

evőeszköz, étkészlet, vendégvárás

fogalmak

étrend, menüsor, romlandó, szavatossági idő, elektromos gépek (pl.:
szendvicssütő, konyhai robotgép, turmixgép, vízforraló), konyhai
eszközök (pl.: digitális mérleg, tésztaszűrő, konzervnyitó)
Az eddig használt fogalmak bővítése, helyes használatuk.

Tematikai egység

2. Takarítás

Előzetes tudás

Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Órakeret: 72

1. Takarítási munkafázisokat minél önállóbban végezni. A
tisztítószereket a célnak megfelelően kiválasztani és

célok

mértékkel használni.
2. Megtanulni a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének
módját. A munkákat kitartóan és körültekintően végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre.

Kommunikáció:

2. Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban.

anyanyelv, olvasás-

3. Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és

írás; beszédfejlesztés.

adagolásukat.
4. Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és
balesetvédelmi szabályait.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli

5. Tudja elkülöníteni a különböző hulladékokat.

tájékozódás.

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a
lakókörnyezet és lakásgondozási műveletekben.
7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet
balesetmentesen használni.

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt
életre.

8. A használati utasítások megértése és követése.
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Ismeretek

Környezet és

1. A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű
takarítási teendők.

egészségvédelem: az
emberi test.

2. Nagytakarítás - részmozzanatok begyakoroltatása,
megfelelő sorrend betartása.
3. Konyhai gépek és eszközök takarítása.
4. Szelektív hulladékgyűjtés.
5. A lakás és lakókörnyezet gondozása.
6. Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás.
7. Udvar, kert rendberakása.
8. Tavaszi nagytakarítás.
9. Szőnyegtisztító-, takarítógép használata.
10. Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai.
11. Balesetvédelemi szabályok és előírások.
12. Piktogramok.
Tevékenység
1. A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában,
osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán tartása.
2. A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annak
irányítással történő összekapcsolása a nagytakarításban.
3. Mosogatógép helyes használata.
4. Hulladékok elkülönítése.
5. A takarítási munkák megszervezése.
6. A használt vegyszerek tárolásának és alkalmazásának
szakszerű módjának gyakorlása. (használati utasítás
elolvasása, értelmezése, piktogramok ismerete).
7. Piktogramok értelmezése.
Kulcsfogalmak/

takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek

fogalmak

kölcsönzés, szelektálás, szőnyegtisztító gép
maró hatású, elzárva tartandó
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Tematikai egység

3. Mosás

Órakeret: 32

1. Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.

Előzetes tudás

2. A tisztaság fontossága
Tantárgyi fejlesztési

Tudjon kézzel kimosni egy-egy ruhadarabot, egyre nagyobb

célok

önállósággal kezelni a mosógépet, kiválasztani a mosáshoz és
öblítéshez szükséges tisztítószereket.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Reális, megvalósítható igényességet kialakítani az
öltözködéssel kapcsolatban.

Kommunikáció:
anyanyelv, olvasás-

2. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni.

írás; beszédfejlesztés.

3. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztántartása.
4. Tudja felsorolni a mosás eszközeit.

Számolás-mérés:

5. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges

Térbeli és időbeli

mosószert.

tájékozódás.

6. Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait.
7. Megismerni a kezelési utasítások jeleit.

Osztályfőnöki óra:

8. Megismerni a helyes ruhatárolási módokat.

felkészülés a felnőtt
életre.

Ismeretek
1. A mosás munkafázisai, eszközei.
2. Mosószerek alkalmazásának szempontjai, adagolás.

Környezet és

3. Kézi mosás, gépi mosás, vegytisztítás.

egészségvédelem: az

4. Teregetés, szárítás.

emberi test.

5. Mosóprogramok, szárítóprogramok beállítása.
6. Balesetvédelem gépi és kézi mosás esetén.
7. Különleges mosási problémák, gallérok, kötöttáruk.
8. Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason,
hajtogatva).
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Tevékenység
1. Mosógépek fajtáival ismerkedés - látogatás, műszaki
cikkek szaküzletében.
2. A mosószerválaszték áttekintése (a választás szempontjai:
ára, milyen célra kívánom használni? –folttisztító hatás,
színes textil, alapanyag), használati utasítás és adagolás.
3. Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló
végzése felügyelet mellett.
4. Látogatás ruhatisztító szalonba.
5. Tisztasági szabályok gyakorlása.
6. Ruhadarabok hajtogatása.
7. Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-,
csiptetős fogas), évszaknak megfelelő ruhanemű
előkészítése, a nem használtak tárolása.
Kulcsfogalmak/

energiatakarékos mosógép, szárítógép,

fogalmak

víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés,
vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó,
szekrényillatosító

Tematikai egység

4. Vasalás

Előzetes tudás

Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb

célok

darabokat segítséggel kivasalni a balesetek elkerülésével.

Órakeret: 32

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Megismerni és elsajátítani a vasalás fázisait és a műveletek Kommunikáció:
sorrendjét.

anyanyelv, olvasás-

2. Legyen képes a ruhadarabokat simára vasalni.
3. Vasaljon önállóan (felügyelet mellett), hajtogasson ruhát.
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Számolás-mérés:
Ismeretek

Térbeli és időbeli

1. A vasalás eszközei, vasalási technikák.

tájékozódás.

2. A vasaló beállításai (hőfok, gőzölés).
3. Vegytisztítás.

Osztályfőnöki óra:

4. Ruhatárolás.

felkészülés a felnőtt

5. Balesetvédelem.

életre.

Tevékenység
1. Vasalás, gőzölős vasaló használata, konyharuha, terítő,

Környezet és

ruhaneműk (póló, ing) vasalása felügyelet mellett egyre

egészségvédelem: az

önállóbban.

emberi test.

2. A kivasalt darabok összehajtogatása, elhelyezése a
megfelelő tároló helyre.
3. Vegytisztító látogatása, a vasalógép megismerése.
4. Balesetvédelmi oktatás.

Kulcsfogalmak/

vasalódeszka, gőzölős vasaló, vegytisztítás

fogalmak

kifordítás, hajtogatás, vasalógép. Piktogramok jelentése, megéget,
esetleges égési seb ellátása

Tematikai egység
Előzetes tudás

5. Varrás

Órakeret: 80

1. Gondozott ruházat, jó megjelenés ismérvei.
2. Varrás alapkellékeinek ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Önállóan kisebb ruhajavításokat elvégezni.

célok

2. Segítséggel használati- és ajándéktárgyakat készíteni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tudjon önállóan ruhát javítani (tű, cérna alkalmazása,
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gomb felvarrása, akasztó felvarrása, szegés)
2. Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési

anyanyelv, olvasásírás; beszédfejlesztés.

technikákat.
3. Mutasson érdeklődést, aktivitást, legyen kitartó
munkavégzés során.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli
tájékozódás.

Ismeretek
1. Varrás eszközei

Osztályfőnöki óra:

2. Ruhajavítási műveletek, gomb felvarrása, szakadás

felkészülés a felnőtt

bevarrása

életre.

3. Kézi- és gépi varrás alapjai
4. Öltésfajták és alkalmazási területeik
5. Hímzés (pl.: keresztszemes, gobelin)
6. Varrással, hímzéssel készült ajándéktárgyak
7. Népviseletek
8. Nem kötelezően: a horgolás, kötés anyagának,
eszközeinek megismerése
Tevékenység
1. Tű, cérna használata.
2. Leszakadt gomb felvarrása, rojtos szél beszegése, akasztó
felvarrása.
3. Látogatás egy varrodába.
4. Fércöltés, gépöltés.
5. Boszorkányöltés, pelenkaöltés alkalmazása.
6. Az eddig tanult öltésfajták gyakorlása és alkalmazása.
7. Hímzési előkészületek, megtervezése, öltésfajta
kiválasztása.
8. Egyszerűbb darabok készítése segítséggel.
Kulcsfogalmak/

A varrással kapcsolatos fogalmak bővítése, ismétlése.

fogalmak

Öltésfajták: kézi öltés/fűzőöltés, láncöltés, tisztázó/cikcakköltés,
keresztöltés, szegő/pelenkaöltés, boszorkányöltés
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Tematikai egység

6. Virágápolás

Előzetes tudás

Növények tulajdonságainak, szükségleteinek ismerete, virágápolási

Órakeret: 32

alapkellékek.
Tantárgyi fejlesztési

Cserepes virágot gondozni, átültetni, szobanövényeket esztétikusan

célok

elrendezni a lakás helyiségeiben.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. Igény kialakítása a szobanövények tartására, megismerni
szakszerű gondozásukat.

anyanyelv, olvasásírás; beszédfejlesztés.

2. Igénye legyen az esztétikus, szép virágkompozíció
elkészítésére.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli

Ismeretek

tájékozódás.

1. Irányítással cserepes virágok ültetése, gondozása.
2. Vágott virágok gondozása.
3. Virágfajták ismerete.
4. Virágvásárlás, illemtudó viselkedés szabályai.
5. Virágkompozíciók.
Tevékenység
1. Virágültetés, palántázás, gondozás.
2. Vágott virág vázába tétele, gondozása.
3. Szobanövények, vágott virágokat, mezei virágok
megkülönböztetése.
4. Virágbolt látogatása.
5. Virágkompozíció készítése száraz és élő növényekből virágcsokor, koszorú, fali dekoráció, ajtódísz.

Kulcsfogalmak/

agyag granulátum, ültetőfa, tápoldat, virágtetű irtó szer,

fogalmak

kompozíció, szárazvirág, asztaldísz, adventi koszorú, ragasztópisztoly
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Tematikai egység

7. Lakáskultúra

Előzetes tudás

Lakás helyiségeinek, funkciójuknak ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Órakeret: 30

1. Igény kialakítása az esztétikus, harmonikus
lakókörnyezetre.

célok

2. Saját elképzeléseket kifejezésre juttatni, megvalósítani a
lakberendezés során.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A lakás, iskola különböző helyiségeinek magabiztos
felismerése és a berendezési tárgyak, kiegészítők
csoportosítása helyük, funkciójuk szerint.
2. Megismerni a lakás praktikus díszítését, kiegészítőket; az
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása.

Kommunikáció:
nonverbális
kommunikáció:környe
zetünk kialakítása

Ismeretek

anyanyelv, olvasás-

1. A lakás helyiségei és berendezési tárgyai.

írás; beszédfejlesztés.

2. A lakás beosztása, alaprajza.
3. Lakberendezési kiegészítők.

Számolás-mérés:

4. Színek, bútorok, kiegészítők elhelyezésének szerepe a

Térbeli és időbeli

lakásban.

tájékozódás.

5. Makett, modell, babaház
Osztályfőnöki óra:
Tevékenység

felkészülés a felnőtt

1. A különböző helyiségek felsorolása és berendezési
tárgyak, bútorok megkülönböztetése, válogatása.
2. A lakás lerajzolása és beosztása.
3. Kiegészítők megismerése.
4. Irányítással készítsen babaházat és rendezze be a már
megismert berendezési tárgyakkal.
424
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5. Tanulmányi séta (lakberendezési áruház, lakások),
lakberendezési újságok tanulmányozása.

Kulcsfogalmak/

zsúfolt, kényelmes, időtálló, harmonikus

fogalmak

méretarányos

11.4.5.7. IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
1. A tanulókkal megismertetni az infokommunikációs és irodatechnikai eszközöket,
azok üzemeltetési rendjét és felhasználási területeiket.
2. A feladatoknak, egyéni szükségleteknek megfelelően az eszközöket kiválasztani és
rendeltetésszerűen használni.
3. Az egészségügyi és balesetvédelmi szabályokat megismerni, a biztonsági
előírásokat megfelelően alkalmazni.
4. Elérni, hogy ismerje a számítógépek és az irodatechnikai eszközök gyakorlati
alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a szabadidő eltöltésében.
5. A megszerzett ismereteket legyen képes alkalmazni munkavégzéskor és a
hétköznapi életben.
Feladatok
1. A számítástechnikai és a már megismert irodatechnikai eszközök működésének
alapszintű megismerése, a velük kapcsolatos feladatok megértése és teljesítése.
2. A tanuló szerezzen jártasságot az infokommunikációs és irodai eszközök szakszerű
és biztonságos használatában.
3. Egyszerű

számítógépes

programok,

alkalmazások

(pl.:

szövegszerkesztő,

játékprogramok, rajzoló program) alapszintű használatának elsajátítása.
4. A biztonságos internethasználat elsajátítása: kockázatok, káros tartalmak elkerülési
módjának

megismerése,

információszerzésre,

ismeretbővítésre,

tevékenységekre való felhasználása.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
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Erkölcsi nevelés: A tanulók életszerű körülmények között sajátíthatják el az irodai
munkahelyi viselkedési szokásokat. Az infokommunikációs eszközök használata során
megismerik az információkezelés, internethasználat etikai szabályait, hangsúlyos szerepet kap
a mértékletes, fegyelmezett és biztonságos eszközhasználat, szolgáltatáskezelés.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A multimédiás eszközök használata sokszínű
kommunikációs lehetőséget foglal magába: a tanulók gyakorolják a telefonon, e-mailben,
online közösségi oldalakon az információk fogadását, átadását, a kapcsolatteremtés alapvető
szabályait, ezáltal fejlődik a társalgási képesség és gazdagodik a viselkedési repertoár.
A testi és lelki egészségre nevelés: A tanulók megismerik az infokommunikációs eszközök különösen a számítógép – egészséget károsító hatásait, melyek elkerülésének szem előtt
tartásával gyakorolják a használatukat. A lelki egyensúly megőrzése érdekében szükséges
tudatosítani a valós és virtuális világ közötti különbségeket, megtanulni az információk
szűrését és hitelességük vizsgálatát. Hangsúlyos szerepet kap a függőségek kialakulásának
megelőzése.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzésben részt vevő tanulók gyakorolják az
irodatechnikai alapanyagok és energiaforrások takarékos felhasználását. Megismerik a
munkatevékenységek során keletkezett hulladékok, elromlott elektronikai eszközök és
berendezések kezelését, elhelyezésének lehetőségeit.
Médiatudatosságra nevelés: A tanulók megismerik és gyakorolják az infokommunikációs
eszközök adekvát használatát. Képessé válnak a tevékenységekhez, szabadidő eltöltéséhez,
ismeretszerzéshez szükséges eszközök, szolgáltatások, programok kiválasztására ás
alkalmazására szem előtt tartva az információszerzés és kezelés etikai szabályait és az
egészségre káros hatások kiküszöbölését.
A tanulás tanítása: A modern infokommunikációs eszközök használata motiválja a tanulókat
az önálló ismeretszerzésre, felkeltik az érdeklődést a tanulás iránt. Gyakorolják az interneten
történő ismeretszerzést és információ feldolgozást, a korábban megszerzett ismeretek
mindennapi életben történő alkalmazását. A készségfejlesztő kerettanterv során elsajátított
ismeretek lehetővé teszik tanuló számára, hogy más tantárgyak tanulásába, feladatainak
megoldásába integrálja informatikai tudását.
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A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A szövegszerkesztő-, levelező-, csevegő programok, az internet
rendszeres használata hozzájárul szókincs bővítéséhez, a verbális és nonverbális
kommunikációs készségek és képességek fejlesztéséhez, az információk minél hatékonyabb
feldolgozásához, rendszerezéséhez, kezeléséhez.
Matematikai kompetencia: Ez előzetes matematikai ismeretek (pl.: szimbólumok,
alapműveletek, térbeli-, időbeli tájékozódás) alkalmazása és bővítése a számítógépes
programok használata során. A tantárgy hozzájárul a matematikai alapkészségek, képességek
- problémamegoldó képesség, logikai készség, kreatív gondolkodás, helyzetfelismerés
fejlesztéséhez.
Természettudományos és technikai kompetencia: A tanulók megismerik technikai eszközök
alkalmazásának színtereit, növekedik a jártasságuk, magabiztosságuk a használatukban. A
számítógépes programok, az internet hozzájárul a környezet jelenségeinek megismeréséhez és
megértéséhez.
Digitális kompetencia: Az infokommunikációs és irodai eszközök megismerése és használata
lehetővé teszi a tanulók számára új ismeretek szerzését, rendszerezését, tartalmak
létrehozását. Elsajátítják a számítógépes programok, alkalmazások alapszintű kezelését,
megtanulják az eszközök használatát a tanulási folyamat során és azok alkalmazását a
szabadidős tevékenységekben, társas érintkezésben. Lehetővé válik az érdeklődési kör
bővítése, a látókör szélesítése modern eszközökkel, melyek egyben motiválnak új ismeretek
megszerzésére. Az internet használata segíti a valóság és virtuális világ közti különbségtételt.
Szociális és állampolgári kompetencia: Az internethasználat során a tanulók megismerik világ
sokszínűségét, ezáltal növekedik bennük a befogadó képesség, empátia, tolerancia. A
csoportmunkák során fejlődik az együttműködési készség.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Az érdekes és modern IKT eszközök
motiválják a tanulókat a munkavégzésre, az internethasználat lehetőséget jelent a tágabb
környezet megismerésére, a világban való tájékozódás elősegítésére.
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Esztétikai-művészeti

tudatosság

és

kifejezőkészség:

A

számítógépes

programok

(szövegszerkesztő, rajzprogram, képszerkesztő) alkalmazása és a dokumentumok létrehozása
segíti a kreativitás fejlődését, a kifejezőkészség javítását, az esztétikumra való törekvést.
A hatékony, önálló tanulás: A készségfejlesztő kerettanterv támogatja az információk
szerzésének, megosztásának, rendszerezésének képességét és az önálló ismeretszerzéshez,
tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztését.
Az irodatechnikai eszközök használata szakmai program oktatásának tárgyi feltételei
A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas számítógépterem, a
tanulók testméretének és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes asztalokkal és
székekkel felszerelve. Minden tanuló külön gép előtt dolgozhasson.
Taniroda
Felszerelve az irodai munkát segítő anyagokkal, készülékekkel, a megfelelő irodabútorral.
Eszközigény:
Személyi számítógép, a számítógép rendelkezzen az alábbiakkal:
1. színes monitorral,
2. magyar billentyűzettel
3. egérrel
4. CD- DVD meghajtóval,
5. lehetőség szerint legyen hálózatba kötve,
6. legyen internet elérési lehetőség,
7. legyen nyomtató, illetve hálózati nyomtató használatának lehetősége
8. hangkártya, hangszóró, fejhallgató
9. A munkához elengedhetetlen a jogtiszta (vagy szabad) szoftverek használata.
10. A gépek teljesítménye biztosítsa az alábbi programrendszerek zavartalan futtatását:
11. operációs rendszer: Windows vagy Linux
12. szövegszerkesztési munkához: Microsoft Office vagy vele kompatibilis bármilyen
irodai programcsomag
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13. egyszerű játékprogramok
14. oktatóprogramok
15. Irodatechnikai eszközök:
16. telefon (vezetékes, mobil) fax
17. nyomtató, fénymásoló, szkenner
18. iratmegsemmisítő
19. lamináló, spirálozó
20. digitális fényképezőgép, web kamera
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

4

2 éves órakeret

288

Ebből kötött

259

Szabadon tervezhető órakeret

29

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Számítógép-kezelés

64

32

32

2. Irodatechnikai készülékek alkalmazása

65

32

33

3. Dokumentumkészítés

68

34

34

4. Játékprogramok

26

13

13

5. Internethasználat

36

18

18

Szabadon tervezhető órakeret

29

15

14

Tematikai egység

1. Számítógép-kezelés

Előzetes tudás

Alapismeretek a számítógépről és annak használatáról; egészség- és
balesetvédelmi szabályok ismerete.
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Tantárgyi fejlesztési

1. A tanuló legyen képes a számítógépet képességeinek
megfelelően rendeltetésszerűen használni; ismerni az

célok

infokommunikációs eszközöket, funkciójukat, felismerni a
hibahelyzeteket, és azok elhárításához segítséget kérni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A számítógépes eszközök használata egyre nagyobb
önállósággal.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Programok, alkalmazások alapszintű kezelésének
elsajátítása.

beszédfejlesztés;
olvasás-írás;

3. A számítógéphez kapcsolódó szakkifejezések bővítése,
adekvát használata.

médiaismeret, nem
verbális információk

4. Az eszközök szakszerű működtetésének megtanulása.

értelmezése.

5. Minél önállóbb ismeretszerzés az interneten.
6. Az egészségmegóvást szem előtt tartva használni a
számítógépet.
Számolás-mérés:
Ismeretek

térbeli és tájékozódás.

1. Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása
és funkciójuk.
2. Az asztal elemei (ikonok, tálca, dátum), kezelésük.

Környezet és

3. Egy írásprogram megismerése, használata segítséggel.

egészségvédelem: az

4. Egy rajzolóprogram alapvető funkcióinak megismerése,

emberi test.

kipróbálása.
5. Dokumentumok készítésének, módosításának,
elmentésének és behívásának lépései (segítséggel).

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt

6. Rendszeresen használt szakkifejezések, billentyűzeten lévő életre.
feliratok, monitoron megjelenő rövidítések.
7. Multimédiás eszközök alkalmazása (CD, DVD, hangszóró,
web-kamera, pendrive, fülhallgató)
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8. Etikai elvek rögzítése, a számítógép biztonságos
használatának elemei.
Tevékenység
1. A számítógép rendeltetésszerű használatának gyakorlása –
üzembe helyezés, beállítások, kikapcsolás, áramtalanítás,
szennyeződésektől megóvás ill. azok eltávolítása
2. Multimédiás eszközök csatlakoztatása a számítógéphez és
használatuk gyakorlása
3. Írás betűtípus, betűméret megválasztásával.
4. Alkotás a számítógéppel, a billentyűzet és az egér
kezelésével.
5. Szöveg és ábra készítése a feladatnak megfelelően egyre
kevesebb segítséggel.
6. A több tanórán készült alkotás elmentésének és későbbi
beolvasásának megfigyelése.
7. A példányszám beállításával a nyomtatás elindítása.
8. Képek nézegetése, adott téma megkeresése stb.
9. Egyszerű szabályok, szokások megismerése és betartása az
egészségmegőrzés érdekében (pl.: helyes ülőpozíció,
távolság a monitortól, hang szabályozása, gyakorlatok a
hosszan tartó ülő munka káros hatásainak kiküszöbölésére)
Kulcsfogalmak/

Háttérkép, képernyőkímélő, képfelbontás, ikon, tálca, néhány

fogalmak

speciális billentyű neve (pl.: space, enter, delete), a számítógéphez
csatlakoztatható eszközök neve (pendrive, web kamera,
memóriakártya), sorkizárás, sor behúzása, középre zárás, mentés

Tematikai egység
Előzetes tudás

2. Irodatechnikai készülékek alkalmazása

Órakeret: 65

1. Számítógépes alapismeretek.
2. Néhány irodatechnikai eszköz működésének ismerete.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Fokozódó önállósággal, funkciójuknak megfelelően
használni az irodatechnikai eszközöket.
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2. Újabb eszközök használatának megtanulása és
rendeltetésszerű alkalmazásuk.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Segítséggel telefon használata, a telefonos kommunikáció

Kommunikáció:

fejlesztése, információ fogadása és továbbítása megfelelő

anyanyelv,

formában.

beszédfejlesztés;

2. Irodatechnikai gépek és eszközök (pl.: fénymásoló,

olvasás-írás;

nyomtató, scanner, iratmegsemmisítő, lamináló, spirálozó

médiaismeret, nem

gép, tűzőgép, kapocskiszedő) szakszerű használatának

verbális információk

megtanulása, egyszerűbb munkafázisok önálló végzése.

értelmezése.

3. Infokommunikációs eszközök (zenelejátszó, CD-, DVDlejátszó, fényképezőgép) alkalmazásának elsajátítása.
4. Hibafelismerés és hatékony segítségkérés megtanulása.
Számolás-mérés:
Ismeretek

térbeli és tájékozódás.

1. Irodatechnikai és infokommunikációs eszközök fajtái és
alkalmazási területei (telefon, fax, üzenetrögzítő,
fénymásoló, nyomtató, szkenner, lamináló, spirálozó gép,

Környezet és

iratmegsemmisítő, fényképezőgép, magnó, zenelejátszók,

egészségvédelem: az

DVD-lejátszó)

emberi test.

2. A készülékek funkciói, tulajdonságaik, működési elveik,
fő részeik
3. Az eszközök közötti különbségek számbavétele,
használatuk előnyei és hátrányai, takarékos

Osztályfőnöki óra:

készülékhasználat.

felkészülés a felnőtt

4. Telefon, mobiltelefon, üzenetrögzítő, fax alkalmazási
területei és használata.
5. A tevékenységekhez szükséges kellékek, alapanyagok
(papírok, kapcsok, spirálok, dossziék).
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6. Szelektív hulladékgyűjtés.
7. Balesetvédelmi előírások.
Tevékenység
1. Telefonhívás kezdeményezése és fogadása, információk
közlése és átadása.
2. A fénymásoló gép üzembe helyezése, a papírkészlet,
beállítások ellenőrzése, a másolandó lap behelyezése,
képek, ábrák, szövegek másolása, az elkészült lapok
rendezése (segítséggel).
3. Nyomtató, szkennerhasználatának gyakorlása, a gépek
üzembe helyezése, beállítások ellenőrzése, képek,
szövegek nyomtatása,szkennelése.
4. Lamináló, spirálozó gép szakszerű használata segítséggel.
5. A tevékenységek során keletkezett hulladék megfelelő
elhelyezése, a munkaterület rendben tartása. Szelektív
hulladékgyűjtés, iratmegsemmisítő használata.
6. Papírfajták, alapanyagok válogatása különböző
szempontok szerint (vastagság, méret, szín, melyik
tevékenységhez szükséges).
7. Zenelejátszók (magnó, mini-hifi, hifi), DVD-lejátszó
működtetése, segítséggel tv-ből felvétel készítése
8. A fényképezőgép működésbe helyezése, beállítása,
fényképezés. A kész képek letöltése, mentése, nyomtatása.
9. Irodai eszközök használatának gyakorlása (gemkapocs,
tűzőgép, kapocskiszedő, pecsét, rendszerező dossziék,
papírvágó).

Kulcsfogalmak/

Hívás fogadása, hívás kezdeményezése, faxolással, mobiltelefonnal

fogalmak

kapcsolatos tevékenységek szakszavai.
A használattal kapcsolatos fogalmak és tevékenységek megnevezése
tartalmának pontosítása.
Fontos, lényeges, titkos, hulladék, tilos, laminálás, anyag vastagsága,
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pontosság, előre- hátra tekerni, pause, távirányító,
nyomtatás, patron, kijelölés, szkenner,
előlap, hátlap, vastagság, memóriakártya, élesség, fény, világos-sötét,
kamera, felvétel, gemkapocs, tűzőgép, bélyegző, cégbélyegző,
dátumbélyegző, irattartó fólia, dosszié,

Tematikai egység
Előzetes tudás

3. Dokumentumkészítés

Órakeret: 68

1. Olvasás-írás készség.
2. Szövegszerkesztő programban egyszerű lépések ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Egyéni ötleteket felhasználva dokumentumokat készíteni, azokat

célok

elmenteni, kinyomtatni, célközönségnek eljuttatni (elküldeni emailben, meghívót átadni, plakátot kitenni).

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Elektronikus dokumentum létrehozásával, tárolásával,
előhívásával kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Szöveg- és képszerkesztési ismeretek bővítése.

beszédfejlesztés;

3. A dokumentumkészítés során az egyéni ötletek

olvasás-írás;

kibontakoztatása, sikeres kivitelezése.

médiaismeret, nem
verbális információk

Ismeretek

értelmezése.

1. Szövegszerkesztő program parancsai, ikonjai, az egyéni
beállítások, változtatások lépései.
2. WordArt használata (Alakzatok: kitöltés színnel,
formázás).

Számolás-mérés:

3. ClipArt (beszúrás, átméretezés).

térbeli és tájékozódás.

4. Paint rajzolóprogram használata.
5. Rajz és szöveg együttes kezelése. Egyszerű dokumentum
készítése.

Osztályfőnöki óra:

6. Fokozott segítséggel dokumentum készítése adott céllal
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(önéletrajz, baráti levél, hivatalos levél, űrlap kitöltése,

életre.

tesztlap kitöltése).
7. Mappakezelés, saját mappa létrehozása, fájlnév adása.
8. Saját könyvtár fogalma, használata (a feladat elvégzés
fokozott segítséggel, állandó irányítással teljesíthető).
Tevékenység
1. Könyvtár létesítése, megnevezése, ki-, belépés, megnyitás,
mentés, bezárás.
2. Szöveg beírása, képek, ábrák beszúrása, szerkesztési
beállítások változtatása a megadott szempontok szerint.
3. Levél írása, önéletrajz készítése
4. Egyéni ötletek felhasználásával számítógépes
dokumentumok, plakátok, meghívók, készítése
(segítséggel).
5. Rajzkészítés megadott témában.
6. Elektronikus űrlapok kitöltése
Kulcsfogalmak/

Megnyitás, bezárás, belépés, kilépés, mentés.

fogalmak

Könyvtár fogalma, dokumentumok és a könyvtár viszonyának
tudatosítása.
Mappa, fájl, elnevezés.
Oldal, karakter, kijelölés, betűszín, méret,
színek, vonalvastagság, kurzor
szöveg, ábra, kurzor, a dokumentum neve, elnevezés
Önéletrajz, személyes adat, tesztlap, űrlap, stb.

Tematikai egység
Előzetes tudás

4. Játékprogramok

Órakeret: 26

1. Alapszintű felhasználói ismeretek a számítógépről.
2. Szabálykövető magatartás.

Tantárgyi fejlesztési

A tanulók számára érdekes és örömteli játékokon keresztül fejleszteni

célok

az alapkészségeket, képességeket, bővíteni az ismereteket.

435

2012

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Több lépésből álló feladatsorok kitartó végrehajtása.

Kommunikáció:

2. Segítséggel játsszon az új játékkal, az ismert játékokat

anyanyelv,

tudja önállóan behívni és játszani.

beszédfejlesztés;

3. Gyakorlottan kezelje a billentyűzetet és az egeret.

olvasás-írás;

4. Szórakoztató, szabadidős célú játékok megismerése.

médiaismeret, nem

5. Mértékletesség kialakítása.

verbális információk
értelmezése.

Ismeretek
1. Oktatási szoftvercsomagok játékai

Számolás-mérés:

2. Készségfejlesztő játékok

térbeli és tájékozódás.

3. Játékkonzolok, videojátékok
4. Online, egymással is játszható játékok
Osztályfőnöki óra:
Tevékenység

felkészülés a felnőtt

1. Tananyaghoz kapcsolódó oktatójátékok irányított

életre.

használata
2. Érdeklődésnek megfelelő játékok keresése, kiválasztása,
kipróbálása a világhálón (pl.: ügyességi, puzzle, memória,
logikai, kártya, autóverseny).
3. Játék egyre nagyobb önállósággal.
4. Választott társsal versenyjátékok.

Kulcsfogalmak/

gyorsan, egyszerre, egymás után, hálózat, szabály, nyertes, vesztes

fogalmak

téri viszonyszavak, időbeliséghez kapcsolódó fogalmak

Tematikai egység

5. Internethasználat

Előzetes tudás

A számítógép rendeltetésszerű, biztonságos használata.

Tantárgyi fejlesztési
célok

Órakeret: 36

1. A tanuló egyéni képességeinek és motiváltságának
megfelelően (szükség esetén segítséggel) legyen képes az
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internetet biztonságosan használni ismeretszerzésre,
kommunikációra, szabadidő eltöltésére egyaránt.
2. Tudjon különbséget tenni a virtuális világ és a valóság
között.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az internet hatékony használata tanulásban, szabadidős
tevékenységben, ismeretszerzésben.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Információszerző és – feldolgozó képesség fejlesztése

beszédfejlesztés;

3. Látókör szélesítése, ismeretek bővítése

olvasás-írás;

4. Kommunikációs képességek fejlesztése

médiaismeret, nem

5. Káros oldalak kiszűrése és válogatott tartalmak

verbális információk

elhelyezése a világhálón

értelmezése.

Ismeretek
1. Internetkapcsolat létrehozásának módja, lépései
2. Az internet használat veszélyei

Számolás-mérés:

3. vírusfertőzés, káros oldalak

térbeli és tájékozódás.

4. nem megfelelő tartalom nézegetése
5. Tanuláshoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó weboldalak
megismerése

Etika: önismeret; testi
és lelki egészség; az

6. Informálódás az internet segítségével (menetrend, időjárás, ítélőképesség, az
erkölcsi és etikai érzék

moziműsor)
7. Kereső- és levelező-, csevegőprogramok, közösségi

fejlesztése.

oldalak, video megosztó site-ok
Osztályfőnöki óra:

Tevékenység
1. Kapcsolódás az internetre, kapcsolat bontása

felkészülés a felnőtt

2. Irányított információkeresés, adott weboldal, tartalmak

életre.

megtekintése
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3. Az információk, értelmezése, feldolgozása – adatok,
szövegek, képek keresése, mentése, letöltése
4. Zenehallgatás, filmnézés, online játékok kipróbálása
5. Közösségi oldalak használata
6. Levél, elektronikus képeslap írása, elküldése,
megválaszolása
7. Videohívások, csevegőprogramok kipróbálása
Kulcsfogalmak/

Internet, weboldal, vírus, káros oldalak, letöltés, regisztráció, e-mail,

fogalmak

- cím, - jelszó, be- kilépés, böngésző
11.4.5.8. KERT- ÉS PARKÁPOLÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV

Célok
1. A kert és parkápoló tevékenységek végzése közben a tanítás-tanulás folyamatában
megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakma
tanulásához, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése.
2. A kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet fordítani a személyes, a
szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; minden tananyagtartalmat
a gyakorlati életben előforduló problémák, helyzetek megoldásához kapcsolva.
3. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek
nélkülözhetetlenek a kert és parkápolás munkafolyamatai során az adott feladatok
közvetlen elvégzéséhez.
4. A

tevékenységközpontú

tanulásszervezés

segítségével

a

tanulók

segítése

szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok elsajátításában,
a későbbi rehabilitáció, illetve védett munkahelyen történő munkavégzés képességének
elősegítésében.
5. A tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltése saját és közvetlen környezetük igényes
kialakítására.
6. Kialakítani bennük a rend iránti igény, a rend megteremtésének és fenntartásának,
valamint megőrzésének képességét.
7. Szeressék a természetet, segítséggel tudják vonzóvá tenni környezetüket, szívesen
tartózkodjanak, és dolgozzanak a jó levegőn, az időjárásnak megfelelő öltözködés
felismerésével.
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8. A kert és parkápoló munkák megismertetésével és gyakoroltatásával lehetőséget
biztosítani a fiatalok számára a teljesebb élet, a társadalomba és a termelőmunkába való
bekapcsolódáshoz.
9. Ismerjék a parkot, kertet, mint munkaterületet, ahol tevékenykedniük kell, tudjanak
tájékozódni a munkaterületen, és tudjanak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani.
10. Sajátítsák el, és irányítással, képességeikhez mérten minél önállóbban végezzék a házi
kertek, közterületek, parkok gondozási, ápolási munkálatait.
11. A munkavégzés során legyenek képesek a megfelelően előkészített szerszámokat,
eszközöket, gépeket rendeltetésszerűen használni, figyeljenek önmaguk és társaik testi
épségére.
12. Legyenek képesek családban, szociális ellátásban, esetleg munkavállalóként egyszerű
konyhakerti és parkápolási munkák végzésére (konyhakerti növények ültetésére,
ápolására, betakarítására, egyszerű feldolgozására, egy- és kétnyári virágok kiültetésére
fák, cserjék gondozására, fűnyírásra, sövénynyírásra).
13. Legyenek képesek kitartóan, huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, vegyék észre a
hibát és igyekezzenek azt korrigálni.
14. Sajátítsák el minimális szinten a másokkal való együttműködést a feladatok végzése során.
Feladatok
1. A képességek függvényében a szakma minél eredményesebb elsajátíttatása.
2. Egyszerű feladatok esetében önálló munkavégzés elősegítése utasítások alapján.
Amennyiben erre nem képes, akkor segítséggel tudja megoldani feladatait.
3. Képességekhez

igazodó,

rendszeres

gyakorlás

biztosítása

a

mindennapi

munkatevékenységekben.
4. Balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretek nyújtása a munkafolyamatok végzése során.
5. A konyhakert és a gyümölcsöskert ápolási, gondozási tevékenységeinek megismertetése,
gyakoroltatása.
6. Dísznövények

és

parkok

ápolási,

gondozási

tevékenységeinek

megismertetése,

gyakoroltatása.
7. Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátíttatása.
8. Csoporton belüli együttműködési lehetőségek nevelési hatásának felhasználása a
szocializáció érdekében.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
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Az erkölcsi nevelés: A gyakorlati tevékenységek sikerélményt biztosítanak a fiataloknak. A
„kézzel fogható” eredmények ösztönzőleg hatnak a kitartó munkavégzésre, mely során
fejlődik a segítőkészség, önfegyelem, rendszeretet, pontosságra való törekvés. A tanulókban
kialakul saját és társaik munkájának értékelése és megbecsülése.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók a képzés során megismerik a társadalom
szerkezetét, a hétköznapi életben végzett kert és parkápolási tevékenységek és általában a
munka társadalmi hasznosságát, a közös nemzeti értékteremtésben az egyének munkavégzési
feladatát. Erősödik szűkebb környezetükkel és közösségükkel való együttműködés.
Ismerjék meg nemzeti értékeinket, szép tájainkat, parkjainkat. Fontos, hogy értékeljék a hazai
termékeket, vásárlásoknál részesítsék azokat előnyben.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A mindennapi élet működéséről tudják, hogy annak
kereteit választott képviselők alakítják. Gyakorlatban munkakeresés és más hivatalos ügyek
intézése céljából tudjanak segítséget kérni a hivatalokban, szociális segítő szervezeteknél.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A parkápoló és kertészeti munkák végzése során a
tanulók még jobban megismerik képességeiket, ezáltal hatékonyabban tudnak bekapcsolódni
a közösség életébe és motiváltabbá válnak az önellátásra, munkafeladatok vállalására.
A családi életre nevelés: A család életének nagyon fontos része a munka, az önálló
feladatvállalás, melyben mindenkinek szerepe van. Ezt erősítik az iskolában végzett
tevékenységek. A gyakorlati munkavégzés beépül mindennapi életükbe.
A testi és lelki egészségre nevelés: A rendszeresen friss levegőn végzett fizikai munka jó
hatással van a testi és a lelki fejlődésükre.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A közös munkatevékenységek erősítik a
tanulókban az egymásra való odafigyelést, ösztönzik őket a közös problémamegoldásra és
egymás segítésére.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be
környezetük alakításába, értékeinek megőrzésébe. Tapasztalatokat szereznek a környezetet
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megóvó szokásokról, lehetőség nyílik a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítására,
elsajátítására. (pl.: biogazdálkodás, komposztálás).
Pályaorientáció: A képzés során az egyéni képességek figyelembe vételével reális elérhető
munkahelyek irányába orientálódnak. A tanuló felkészül az iskola elhagyására, a nyílt vagy
védett munkahelyi, napközi otthoni tevékenységek ellátására. Megismeri a munkavállalói élet
ritmusát, a kert és parkápolási munkafeladatok elvégzésének szükségességét, a munkahelyi
vezető utasításainak fontosságát.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás alapjait, a
munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát. A képzés hozzájárul pénzeszközök
használatában való jártasság kialakításához, a bevétel és kiadások összefüggéseinek
felismeréséhez. A munkavégzés során ismereteket szereznek arról is, hogy munkájukért
havonta fizetést kapnak, amelyet a következő hónapig szükségszerű beosztani. Tovább
formálódnak ismeretei a pénz értékéről, az anyag és energiatakarékossággal is összefüggően a
beosztó családi költségvetés betartásáról.
Médiatudatosságra nevelés: A készségfejlesztő iskolai tanulók gyakorlottan használják az
elektronikus információ hordozókat, képesek tevékenységeikhez, szórakozásaikhoz a
megfelelő felhasználás alkalmazására. Korának és érdeklődésének megfelelő műsorok,
oldalak megtekintésére, figyelésére ösztönözzük őket.
Tanulás tanítása: A képzés során a tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajátított kert és
parkápolási munkafolyamatok, és a hozzá kapcsolódó ismeretei minél önállóbb gyakorlására,
és felnőtt életkorban történő folyamatos megújítására, kialakul igénye az önművelésre.
Megerősödik benne, hogy a környezet változásait figyelemmel kell kísérni. Felismeri, hogy
érdeklődésének kielégítése folyamatosan új ismeretekhez juttatja, amelyek megkönnyítik
számára az életben történő eligazodást. Kialakul felelősségérzete a rábízott kert és parkápolási
és környezetrendezési feladatokkal kapcsolatban, körültekintően jár el tevékenységeiben.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez
szükséges kommunikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az ok441
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okozati összefüggések felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a
szókincs. Megismerik a munkahelyen használatos kommunikációs eszközöket és azok
alkalomszerű használatát.
Idegen nyelvi kommunikáció: A tanulók értsék, hogy határainkon kívül más nyelven
beszélnek. Más országokkal megvalósuló partnerkapcsolatok, iskolák közti csereprogramok
során egyszerű köszönési formákat tudjanak alkalmazni.
Matematikai kompetencia: A tanulók matematikai ismereteiket, a logikai gondolkodást a
gyakorlatba ágyazva alkalmazzák. Ismereteket szereznek a mértékegységek használatáról,
bővül tudásuk az alapvető mértani fogalmakról (párhuzamos, vízszintes, négyzet, téglalap,
stb.), fejlődik a téri- és időbeli tájékozódásuk, a problémamegoldó képességük.
Természettudományos és technikai kompetencia: A kerti és parkápoló gépek, eszközök
gyakorlatban történő használata segíti azok tulajdonságainak, működésének megismerését, a
folyamatok megértését és a kezelésükben való jártasság kialakulását.
Digitális kompetencia: A tanulók tudják használni az oktatás során alkalmazott digitális
eszközöket ismeretszerzésre és szabadidős tevékenységek során.
Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési
szokások kialakítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban,
közösségben betöltött szerepek és feladatok felismerésére, a munkamegosztásban való
részvételre, igényeinek kifejezésére és megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak
a mindennapi, valamint a kert és parkápolási tevékenységekben, a gyakorlati feladatok
végzése során mélyebb önismeretre tesznek szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba
történő hatékony bekapcsolódásra és a kitartó munkavégzésre.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A kerti- és különösen a park körüli
munkák végzése során a tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, ízlésviláguk
fejlődik, a mindennapokba beépül a harmonikus környezet kialakítása, és fenntartása iránti
igény.
442

2019

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

A hatékony, önálló tanulás: Támogatjuk, és elősegítjük az információk szerzésének,
megosztásának, rendszerezésének képességét és az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz
szükséges alapkészségek fejlesztését. Fontos, hogy tudjanak önállóan egyszerűbb feladatokat
megoldani.
A kert és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal berendezett szaktanterem,
növényház, raktár, konyha- és gyümölcsöskert, park, melegágy, vagy melegház szükséges.
A képzéshez szükséges anyagok, eszközök
1. Vetőmagok, szaporítóanyagok
2. Műtrágyák, növényvédő szerek
3. Ásó, gereblye, kapa, sorkihúzó
4. Kézikocsi, talicska, komposztrosta, komposztáló
5. Ültetőfa, öntözőkanna, zsineg
6. Vödör, lapát, vasvilla, lombseprű
7. Műanyag rekesz, metszőolló
8. Sorkihúzó, aprómagvető
9. Ültető lapát, ültetőfa
10. Kézi és motoros fűnyíró, fűszegély nyíró
11. Kézi és gépi sövénynyíró
12. Fűrész, fejsze
13. Virágcserepek, köztéri edények
14. Különböző méretű létrák
15. Munkaruha, sapka, bakancs
16. Védőszemüveg, védőkesztyű
17. Gázmaszk, pormaszk, gumicsizma
18. Motoros kapa, kézi vetőgép
19. A kert és a játszóterek berendezéseinek, műtárgyainak állagmegóvásához szükséges
anyagok, eszközök
20. Tereprendezéshez szükséges eszközök: kitűzők, mérőszalagok, szintezők
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Szemléltető eszközök
1. Tankönyvek, kertészeti könyvek, kertészeti folyóiratok, kiadványok, filmek.
2. A tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és minta
munkadarabok.
3. IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, DVD- lejátszó, kamera,)
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

12

2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

30

15

15

20

10

10

20

10

10

4. A parkot, kertet alkotó növények és szaporításuk

34

17

17

5. A parkot, kertet, díszkertet alkotó növények ápolása

40

20

20

6. Baleset megelőzés az iskolában

20

10

10

7. Baleset megelőzés a gyakorlatokon

24

12

12

8. Teendők balesetek bekövetkezésekor

12

6

6

9. Környezetünk védelme

16

8

8

20

10

10

A kert és parkápoláshoz szükséges általános ismeretek
1. Anyag-és eszközismeret
2. Éghajlati ismeretek, tanulmányi séta /szabadon
tervezhető órakeret/
3. Talajtani ismeretek
Park és kertfenntartási ismeretek

Munka és környezetvédelmi ismeretek

Szakmai gyakorlat
10. Gyakorlati anyag- és eszközismeret
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11. Park és kertfenntartási gyakorlatok

100

50

50

408

204

204

13. A parkok, kertek műtárgyainak fenntartása

34

17

17

Szabadon tervezhető órakeret

86

43

43

12. A parkokat, kerteket, díszkerteket alkotó növények
ápolása gyakorlat.

Tematikai egység

1. Anyag- és eszközismeret

Órakeret: 30

1. Balesetvédelmi ismeretek. - Ismerje a legfontosabb kerti
Előzetes tudás

szerszámokat.
2. Ismerje a kéziszerszámokat és azok használatát. Baleset
védelmi ismeretek.
1. Szerezzen pontos ismereteket a kertben és a parkban

Tantárgyi

használható kéziszerszámokról. Szakszerű és biztonságos

fejlesztési célok

szerszámhasználat.
2. Ismerje meg a kéziszerszámok mellett a fűnyíró gépeket.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Környezet

és

1. Ismerje fel önállóan a kéziszerszámokat.

egészségvédelem:

2. Ismerje meg rendeltetésüket, használatukat.

Baleset

védelmi

3. Sajátítsa el a velük történő balesetmentes munkavégzés ismeretek.
szabályait.

Osztályfőnöki óra:

4. A kéziszerszámok mellett a vető és ültető szerszámok Munkafegyelem,
megismerése.

szabályok betartása.

5. A fűnyíró gépek típusai.
Kommunikáció:
Ismeretek

beszédértés,

1. Kéziszerszámok

szókincsbővítés.

2. A kéziszerszámok megismerése. A velük történő balesetmentes Életvitelhez, és
munkavégzés szabályai (ásó, gereblye, kapa, ültetőfa, sorkihúzó, háztartásvezetéshez
metszőolló stb.)

kapcsolódó

3. Kéziszerszámok használata

ismeretanyagok.
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4. A kéziszerszámok megismerése, használatuk és karbantartásuk
módjai
5. Vető- és ültető kéziszerszámok.
6. Fűnyírók és azok használata
Tevékenység
1. Szerszámok előkészítése, bemutatása
2. Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat.
3. Egyszerűbb szerszámok ismerete és használata
4. Az összes eszköz előkészítése, bemutatása
Kulcsfogalmak/

Kéziszerszámok, gépek. Ásó, kapa, gereblye, ültetőfa,

fogalmak

sorkihúzó, talicska, lapát, villa, metszőolló, ágvágó olló.
Vető és ültető gépek. Fűnyírók.

Tematikai egység
Előzetes tudás

2. Éghajlati ismeretek

Órakeret: 20

1. Ismerje az időjárás elemeit.
2. Az éghajlat és az időjárás elemeinek ismerete.
1. Szerezzen új ismereteket az éghajlatról, az

Tantárgyi

időjárásról és azok hatásáról a szabadban folytatott

fejlesztési célok

munkákra.
2. Ismerje meg az időjárás hatásait a kerti munkákra.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Számolás-mérés:

1. Ismerje meg az éghajlat és az időjárás elemeit.

időbeli tájékozódás,

2. Értse az időjárás hatását a kerti munkára és a növényekre.

évszakok változása,

3. Ismerje meg a hatásaikat a növényekre és a kinti munkára

éghajlat, időjárás,

4. Ismerje meg az éghajlat összetevőit.

hőmérséklet, hőmérő.

5. Időjárási jelenségek különböző évszakokban.
6. Ismerje meg az időjárás hatását a szabadban élő növényekre és az Környezet és
emberekre

egészségvédelem: az
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időjárás elemei, és
Ismeretek

hatásuk a

1. Éghajlat és időjárás.

környezetre.

2. Az éghajlat összetevői, az éghajlat és az időjárás befolyása a kerti
munkákra.

Számolás-mérés:

3. A csapadék, a szél, a napsütés hatásai

időbeli tájékozódás

4. Az éghajlat összetevői.
5. Időjárási jelenségek megismerése.

Környezet és

6. Az időjárás befolyása a kerti munkára.

egészségvédelem:
időbeli tájékozódás,

Tevékenység
1. Hőmérő, talajhőmérő,

az időjárás elemei.
csapadékmérő

előkészítése, mérések

bemutatása, gyakorlása.
2. Időjárás megfigyelése, az adott állapot rögzítése
Kulcsfogalmak/fogalmak

Csapadék, szél, napsütés, hőmérséklet. Ősz, tél,
tavasz, nyár. Hónapok.
Éghajlat,

időjárás,

csapadék,

szél,

napsütés,

hőmérséklet.
Tematikai egység
Előzetes tudás

3. Talajtani ismeretek

Órakeret: 20

1. Ismerje a legfontosabb talajtípusokat.
2. Ismerje a különböző talajtípusok jellemzőit.
1. Szerezzen ismereteket a különböző talajtípusokról, illetve

Tantárgyi
fejlesztési célok

szerepükről a kertészetben.
2. Ismerje meg a termőtalajt és a termőképességének
fenntartási módjait.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási
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Fejlesztési feladat
1. Ismerje meg a termelésre legalkalmasabb talajtípust.

Környezet és

2. Önállóan felismerje a különböző talajtípusokat.

egészségvédelem:

3. Ismerje meg a különböző talajtípusok hatásait a termelésre.

ismeretek az élő, és

4. Értse meg talajművelésnek az ember életében betöltött szerepét. élettelen környezetről,
A talaj termőképességének fenntartása, illetve fokozásának környezetvédelemről.
lehetőségei.
5. Szerves trágyázás jelentőségének megismerése.

A talaj élővilága,

6. Személyi, tárgyi feltételek biztosítása.

talajvédelem.

Ismeretek
1. A talaj szerepe a kertészetben.
2. A talaj legfontosabb típusai. (kötött talaj, szikes talaj, homoktalaj
stb.).
3. A termelésre alkalmas talaj.
4. A talaj szerepe a kertészeti termelésben.
5. A talajművelés jelentősége, fontossága, módjai.
6. A talaj termőképességének fenntartása.
7. Környezet-kímélő trágyázás, szerves-és műtrágyázás.
8. A földterület művelésének feltételei.
Tevékenység
1. Talajtípusok előkészítése, bemutatása. Kísérletezés.
2. Talaj vízáteresztő képességének tesztelése.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Kötött, termő és homoktalaj.
Szerves trágya, műtrágya.

Tematikai egység

4. A parkot és kertet alkotó
növények és szaporításuk

Órakeret: 34

1. Balesetvédelmi ismeretek. Rendelkezzen ismeretekkel a
Előzetes tudás

különböző növényekről.
2. Ismerje a különböző növénytípusokat.

Tantárgyi

1. Ismerje meg a haszon, dísz és vadonélő növényeket,
448
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szaporításuk jelentőségét, formáit.

fejlesztési célok

2. Részletesen ismerje meg a különböző növénytípusokat és
azok jellemzőit.
Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tudjon különbséget tenni a különböző területek között.

Számolás-mérés:

2. Ismerje meg a különböző területek jelentőségét az ember életében.

térbeli

3. Tudja megkülönböztetni a haszon és dísznövényeket.

tájékozódás.

4. Tudjon különbséget tenni a különböző növények között.
5. Ismerje meg a különböző szaporítási módokat és az azok közötti Környezet
különbséget.

és

egészségvédelem:

6. Szerezze meg a legalapvetőbb ismereteket a növények ápolásáról és kertek
védelméről.

és

a

parkok növényei

7. Ismerje fel a különböző növényeket.

az ember szerepe

8. Az eltérő tulajdonságok felismerése.

az élő természet

9. Ismerje meg a különböző gyümölcsfákat.

megóvásában.

10. Ismerje és alkalmazza a különböző növényszaporítási módokat.
11. Az időjárás, a talajhőmérséklet és az ültetés összefüggéseinek Kommunikáció:
megismerése.

szókincsbővítés.

12. A növények eltérő igényeinek megismerése.
13. A biogazdálkodás eltérő feltételeinek bemutatása.

Környezet

és

egészségvédelem:
Ismeretek

növények,

1. Kert, park, zöldterület fogalma.

időjárás,

2. Jelentőségük az ember életében, szerepe környezetünkben.

évszakoknak

3. Dísz és haszonnövények

megfelelően

4. Egy és két nyári növények.

kertben

5. A virágágyakba kiültethető növények.

munkák és

6. Zöldségnövények szaporításának módjai.

a

7. Vetés, ültetés, palántázás.

feltételei.

8. Növényápolás, növényvédelem.
449
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9. Növényismeret.
10. Fás és lágyszárú növények, lombhullatók és örökzöldek.
11. Gyümölcsfák, gyümölcsösök.
12. Konyhakerti növények.
13. Növények szaporítása, kiültetése, ápolása, gondozása.
14. Kiültetés feltételei, időpontja.
15. Növények ápolása, gondozása. növényvédelem.
16. A pázsit, a gyep fogalma, szerepe a kertekben, parkokban.
17. A biogazdálkodás jelentősége.
Tevékenység
1. Növény bemutatók a valóságban, tablókon, és digitálisan.
2. A szaporítási módok bemutatása.
Kulcsfogalmak/fogalmak Kert, park, zöldterület, erdő, mező, rét, gyep. Lágy és fás szárú
növények. Dísz és haszonnövények. Egy és kétnyári növények.
Vetés, ültetés, palántázás.
Talaj hőmérséklet, biogazdálkodás. Gyümölcsfák. Lombhullató
és örökzöld fák.

Tematikai egység
Előzetes tudás
Tantárgyi
fejlesztési célok

5. A parkot, kertet és díszkertet
alkotó növények ápolása

Órakeret: 40

1. Egyszerűbb kerti munkák ismerete.
2. A beltéri és kültéri dísznövények ismerete.
1. Ismerje meg a különböző évszakok kertben és parkban
végzendő munkáit.
2. A környezetünket díszítő növények és tárgyak megismerése.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási
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Fejlesztési feladat

Osztályfőnöki óra:

1. Ismerje meg a legalapvetőbb munkákat.

felkészülés a felnőtt

2. Ismerje meg a gyeptelepítés feltételeit és módját.

életre.

3. Ismerje meg a dísznövények ápolásának, gondozásának módjait.

Környezet és

4. Szerezzen ismereteket a díszcserjékről.

egészségvédelem: az

5. Szerezzen ismereteket az összetettebb munkák folyamatairól.

ember szerepe

6. A fenntartási munkák megismerése.

környezete

7. Örökzöldekkel kapcsolatos különleges feladatok.

szépítésében, az

8. A virágtartók telepítésével kapcsolatos feladatok megismerése.

egészséges környezet

9. Sziklakertekkel kapcsolatos feladatok megismerése.

kialakításában,

10. Kerti tavakkal kapcsolatos feladatok megismerése.

munkák a kertben és a
parkban.

Ismeretek

beltéri és

1. Parkok ápolása, gondozása.

dísznövények ápolása.

2. Gyep telepítése, ápolása, gondozása.
3. Dísznövények ültetése, ápolása, gondozása.

Osztályfőnöki

4. Díszcserjék ültetése, ápolása, gondozása.

felkészülés a felnőtt

5. Talajtakarók (évelők, lágyszárúak, cserjék) gondozása.

életre.

6. Kerti növények ültetése, ápolása, gondozása.

Környezet és

7. Rózsafelületek ápolása, gondozása.

egészségvédelem:

8. Díszfák, cserjék fenntartása.

örökzöldek,

9. Örökzöldek gondozása.

a belső tereket díszítő

10. Virágtartók,

edényes

növények

előkészítése,

gondozása.

telepítése, növények,
szobanövények.

11. Sziklakertek létesítése, gondozása.
12. Kerti tavak létesítése, gondozása.
13. Konyhakerti növények ápolása.
14. Gyümölcsfák, gyümölcsöskertek ápolása, gondozása.
Tevékenység
1. Kerti munkák bemutatása, gyakorlása.
2. Az összes növény bemutatása.
Kulcsfogalmak/fogalmak Ápolás, gondozás, telepítés.
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Díszcserjék és fák. Örökzöldek. Virágtartó, sziklakert, kerti tó.
Tematikai egység

6. Baleset megelőzés az

Órakeret: 20

iskolában
Előzetes tudás

1. Általános ismeretek a baleset megelőzésről.
2. Az általános balesetvédelmi szabályok ismerete.

Tantárgyi
fejlesztési célok

1. Szerezzen

ismereteket

a

kert

és

parkápolás

balesetvédelmi szabályairól.
2. Ismerje meg és alkalmazza a speciális szabályokat.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények
Fejlesztési feladat

Kapcsolódási
pontok
Osztályfőnöki óra:

1. Értse meg a szabályok szükségességét, és azok betartásának tűz és
fontosságát.

balesetvédelmi

2. Ismerje meg a tűzvédelmi szabályokat és azok jelentőségét.

oktatás: ismeretek

3. Értse meg a munkába állás követelményeit.

szerzése,

4. Tudjon különbséget tenni a munkaruha és a védőruha között.

szabályok

5. A balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése.

betartása,

6. A szabályok betartásának fontossága saját és társaik érdekében.

munkafegyelem.

7. Az előírt feltételek teljesítése munkavégzés előtt.
8. Az előírt öltözet viselése, előnyeinek felismerése.

Olvasás-írás:

9. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és elkerülése.

információszerzés.

Ismeretek

Osztályfőnöki óra:

1. Az osztály-és munkaterem használatának rendje.

Önismeret,

2. Munka és balesetvédelmi szabályok.

munkavállalói

3. Tűzvédelmi szabályok.

ismeretek, társas

4. Munkába állás feltételei.

kapcsolatok.

5. Munkaruha, védőruha.

Munkavégzéshez

6. Balesetek megelőzése.

kapcsolódó

7. Baleset megelőzés a gyakorlatban.

ismeretek
452
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oktatása.
Tevékenység
1. Felszerelések bemutatása.
2. Balesetvédelmi bemutatók megtekintése.

Baleset,

Kulcsfogalmak/fogalmak

sérülés.

Munkaruha,

védőruha. Tűzvédelem, áramütés.

Tematikai egység
Előzetes tudás

7. Baleset megelőzés a
gyakorlatokon

Órakeret: 24

1. Segítségkérés lehetőségei.
2. A balesetvédelmi szabályok ismerete.
1. Rendelkezzen olyan ismeretekkel, amelyekkel megelőzheti a

Tantárgyi
fejlesztési célok

baleseteket.
2. A szabályok ismerete mellett a gyakorlati betartására való
igény kialakítása.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási
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Fejlesztési feladat
1. Ismerje meg és legyen képes betartani a szabályokat, előírásokat, Számolás-mérés:
elvárásokat.

időbeli

2. Szerezzen ismereteket az időjárás viszontagságairól és azok káros tájékozódás,
hatásának csökkentéséről.

időbeosztás,

3. Értse meg a helyes munkaidő beosztás jelentőségét.

napirend,

4. Értse meg a higiéniás rendszabályok fontosságát. A gyakorlatban órahasználat.
törekedjen a betartására.
5. Gyakorlati bemutatón szerezzen ismereteket a tűzvédelemről.

Osztályfőnöki

6. A szerszámok vizsgálatának és rendeltetésszerű használatának a óra: felkészülés a
felnőtt életre,

kialakítása.
7. Az időjáráshoz való alkalmazkodás módjai, lehetőségei.

segélyhívószámok

8. A célszerű arányok jelentőségének megértetése.

ismerete,

9. A

veszélyes

anyagok

biztonságos

kezelésének,

tárolásának segítségkérés
gyakorlása.

megértetése.
10. Az egészséges életre való felkészítés.
11. Tűzvédelmi szabályok betartásának a megértetése.

Környezet és
egészségvédelem:

Ismeretek

személyi higiénés

1. Szabályok betartásának fontossága.

szabályok

2. Kulturált, fegyelmezett viselkedés a kertben (fólia, üvegház).

betartása.

3. Időjárás hatásai a munkavégzőkre, (napszúrás, felégés, allergia).
4. A fizikai állóképesség figyelembe vétele.

Etika: másokra

5. Munka és pihenés beosztása.

figyelés,

6. A leggyakoribb foglalkozási mérgezések megelőzése (személyi ítélőképesség
fejlesztése.

higiéné). Higiéniás szabályok.
7. Tűzvédelem a gyakorlatban.

8. A munkavégzéshez a legmegfelelőbb szerszámok kiválogatása, Környezet és
rendeltetésnek megfelelő használata, fegyelmezett munkavégzés az egészségvédelem:
Az időjárás és

utasítások pontos betartása.

9. Felkészülés az időjárás viszontagságaira, (napszúrás, felégés, allergia hatása.
A munkavégzés

stb.).

balesetvédelmi

10. Munka és pihenés helyes aránya.
454
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11. Mérgezések, fertőzések veszélyei.

szabályai.
A környezetet

Tevékenység

szennyező

1. Balesetveszélyes helyzetek bemutatása.

anyagokról

2. Balesetvédelmi feladatok gyakorlása.

tanultak.

Kulcsfogalmak/fogalmak Munkaidő, pihenőidő, higiénia. Segélyhívószámok.
Mérgező és veszélyes anyagok.

Tematikai egység

8. Teendők balesetek

Órakeret: 12

bekövetkezésekor
1. Segélyhívószámok.

Előzetes tudás

2. Ismeretek

a

balesetek

bekövetkezése

után

nyújtandó

segítségről, segítségkérésről.
Tantárgyi
fejlesztési célok

1. Ismerje meg a segítségnyújtás alapvető lehetőségeit.
2. Teendők balesetek után. Biztosan tudja, hogy honnan lehet
segítséget kérni.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények
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Fejlesztési feladat
1. Tudja, hogy baj esetén kihez és hová fordulhat.

Osztályfőnöki

óra:

2. Legyen képes segítséget nyújtani a balesetet szenvedőnek, illetve segítségnyújtás
tudjon segítséget hívni.

és

hívás

3. Ismerje meg az áramtalanítás fontosságát.

a

gyakorlatban.

4. Tudja megkezdeni a tűzoltást.
5. Ismerje meg a segítségnyújtás egyszerűbb módjait.

Kommunikáció:

6. Segítségkérés a megfelelő helyről.

probléma

7. Ismerje meg az áramtalanítás módjait.

megfogalmazása.

8. Ismerje meg a tűzoltás módjait.
Számolás-mérés:
Ismeretek

telefonszámok.

1. Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai

Térképen,

2. Balesetek jelzése. Azonnali jelzés baleset bekövetkezésekor a alaprajzon

való

tájékozódó

munkahelyi vezetőnek.
3. Segítségnyújtás.

képesség,

4. Teendők áramütés esetén.

piktogramok.

5. Teendők tűz esetén.
Osztályfőnöki

6. Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai

Balesetek

óra:
és

teendők.

Tevékenység
Segítségnyújtás és segítséghívás gyakorlása

Kommunikáció:
Beszédértés,
beszédtechnika
fejlesztés,
szókincsbővítés.
Kulcsfogalmak/fogalmak A központi segélyhívószám: 112. Tűzeset, baleset, sérülés.
Elsősegélynyújtás, elsősegélynyújtó hely. Áramtalanítás. A
tűzoltás módjai. Segítséghívás. Segélyhívás.
Segítségnyújtás,
Segélyhívószám.
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Tematikai egység

9. Környezetünk védelme

Órakeret: 16

1. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtést, illetve a környezetének
takarításának jelentőségét, eszközeit.

Előzetes tudás

2. A környezetvédelem jelentősége.
1. Értse meg a környezetvédelem lényegét és fontosságát.

Tantárgyi
fejlesztési célok

2. Ismerje és értse a környezet és a természetvédelem
jelentőségét, feladatait.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Értse meg az ember és a természet kapcsolatát.

Osztályfőnöki

2. Ismerje meg a komposztálás lehetőségét.

óra: a

3. Szerezzen ismeretek a környezet és a természetvédelemről. Értse meg környezetvédelem
szerepét e tevékenységben.

jelentősége az

4. Szerezzen ismereteket a környezetbarát növényvédelemről

ember életében.

5. Értse az ember szerepét a környezetben.

Környezet és

6. Ismerje meg a tiszta környezet szerepét az egészséges életmódban.

egészségvédelem:

7. Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtést.

környezetvédelmi

8. Értse az ember szerepét a természetvédelemben.

ismeretek, a

9. Értse és alkalmazza a környezettudatos gazdálkodást.

szelektív
hulladékgyűjtés.

Ismeretek
1. Az ember és a környezet kapcsolata, kölcsönhatások.

Kommunikáció:

2. Komposztálás, jelentősége.

vegyszerek

3. A környezetvédelem jelentősége.

jelzései.

4. A természetvédelem jelentősége.
5. Vegyszer

nélküli

növényvédelem

lehetőségei

a

egyensúlyának fenntartásában.

természet Környezet

és

egészségvédelem:

6. Környezet-védelem szerepe az egészséges életben.

A környezet és az

7. Hulladékok, veszélyes anyagok kezelése.

emberek

8. Természet-védelem jelentősége.

kapcsolata.

9. Vegyszer

nélküli

növényvédelem

jelentősége
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egyensúlyának fenntartása érdekében.

betegség.
A tiszta környezet

Tevékenység

szerepe

1. A környezet szépségeinek bemutatása.

egészség

2. Szelektív hulladékgyűjtés

megőrzésben.

3. Környezetvédelmi feladatok gyakorlása.

Szelektív

az

hulladékgyűjtés
közben szerzett
ismeretek.

Kulcsfogalmak/fogalmak Környezet,

természet,

védelmük.

Komposztálás.

Biogazdálkodás. Szelektív hulladék.
Környezet és természetvédelem. Hulladékok, veszélyes anyagok,
mérgek. Biogazdálkodás.

Tematikai egység

10. Gyakorlati anyag-és

Órakeret: 20

eszközismeret
1. Ismerje a szerszámokat, kéziszerszámokat és tudja, hogy

Előzetes tudás

hogyan kell őket használni. Baleset védelmi ismeretek.
1. Tudatos és célszerű szerszámhasználat begyakoroltatása.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. A kéziszerszámok ismerete mellett a fűnyíró különböző
típusainak használata.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

458

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat

Osztályfőnöki

1. Ismerje meg és gyakorolja be a kéziszerszámok használatát.

óra: önismeret,

2. Ismerje meg a sorkihúzó jelentőségét.

munkavállalói

3. Ismerje meg a komposztálás eszközeit és a felhasználható anyagokat.

ismeretek, aktív

4. Gyakorolja be a szerszámok és gépek használatát.

részvétel.

5. Gyakorolja be az évszaknak megfelelő munkákat.
6. Gyakorolja be a komposztálással kapcsolatos feladatokat.

A

7. Az időjárási megfigyelések rögzítése és összehasonlítása.

elméleti

tantárgy

oktatásának
Ismeretek

ismeretei.

1. Kéziszerszámok használata.

Balesetvédelem

2. Sorkihúzó használata.

a gyakorlaton.

3. Komposztálás eszközei, és azok használata.
4. Szerszámok, gépek használata.

Számolás-

5. Az évszaknak megfelelő munkák tárgyi feltételeinek megteremtése.

mérés: időbeli

6. Komposztálás. (szerves hulladékok).).

tájékozódó

7. Időjárás megfigyelése.

képesség
fejlesztése,

Tevékenység

évszakok

1. Munka a kertben.

váltakozásához

2. Eszközök és azok használatának bemutatása.

kapcsolódó

3. Az eszközök rendeltetésszerű használatának bemutatása.

időjárási

4. Előkészületek az őszi munkákhoz.

elemek.

5. Kapálás, gyomlálás, ásás, gereblyézés.
Szakmai
elméleti

és

gyakorlati
előkészítés
során

szerzett

ismeretek:
Kéziszerszámok
és
használata.
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Kulcsfogalmak/fogalmak 1. Ásás, kapálás, gereblyézés, metszés.
2. Kéziszerszámok, gépek, évszakok, komposztálás.
Tematikai egység

11. Park és kertfenntartási

Órakeret: 100

gyakorlatok
1. Ismerje az egyszerűbb szerszámokkal végzendő munkát.
Baleset védelmi ismeretek.

Előzetes tudás

2. Növényismeret.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Gyakorolja be a kertekben és parkokban végzendő munkát.
2. Ismerje

meg

és

alkalmazza

a

talajművelés

és

a

növényszaporítás különböző módjait.
Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési feladat
1. Az elméletben tanultak alkalmazása a gyakorlatban.

Számolás-mérés:

2. A kertben és a parkban történő munkákra való felkészítés.

időbeli

3. Ismerje meg és használja a különböző trágya típusokat.

tájékozódás.

és

térbeli

4. A gyakorlatban alkalmazza az ültetéssel és vetéssel kapcsolatos
feladatokat.

Környezet

és

5. Ismerje meg a köztéri díszítő műtárgyakat, és gyakorlatban egészségvédelem: élő
alakítsa ki.

és élettelen környezet

6. Komposztálás hulladék anyagokból.
7. Ismerje

meg a

talajművelés

elemei.

eltérő

feladatait

különböző

évszakokban.
8. Ismerje meg az ágyások kialakításának célszerű menetrendjét.

Szakmai elméleti és

9. A szaporítás módjainak bemutatása és azok begyakorlása.

gyakorlati előkészítő

10. A

telepítések

célszerű

idejének

és

munkafolyamatának ismeretek:

megismerése.

Munkavégzés

11. Az ültető gödrök méreteinek megismerése.

a

kertben.

12. Az ültetés célszerű kivitelezésének begyakorlása.
13. A füvesítés feltételeinek megteremtése, a füvesítés gyakorlása.

Szakmai gyakorlati és
elméleti

Ismeretek

előkészítő

tevékenységekhez
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1. Parkok, kertek (konyhai és dísz) anyagai, azok használata.

kapcsolódó ismeretek:

2. Kertek, parkok, zöldterületek ápolása, gondozása.

munkavégzés közben

3. Őszi talaj előkészítés.

a

4. Trágyázás.

parkban.

5. Ágyások kialakítása.
6. Ültetés, palántázás.
7. Köztéri edények előkészítése, telepítése, gondozása.
8. Komposztálás.
9. Talaj előkészítés ősszel és tavasszal.
10. Ágyások kialakítása, őszi és tavaszi vetés, ültetés.
11. Szaporító ládák készítése, használata.
12. Sövények, cserjék, fák telepítése.
13. Ültető gödrök készítése.
14. Ültetés.
15. Gyeptelepítés.
Tevékenység
1. Az anyagok előkészítése, bemutatása.
2. Munkavégzés a kertben.
3. A parkok kiegészítő anyagainak használata.
4. Talaj-előkészítés,

alaptrágyázás,

szerves-

és

műtrágyák

kijuttatása, bedolgozása ásással, motoros kapával. A talaj lezárása
hengerezéssel. Ágyások kialakítása, előkészítése őszi és tavaszi
vetésre, ültetésre.
5. Virágmagok vetése szaporító ládába és helybe. Sövények, cserjék
telepítése szabadgyökerű, földlabdás, konténeres növények
ültetésével.
6. Különböző rózsatípusok önállóan, vagy segítséggel történő
ültetése, ültetés utáni munkái.
7. Gyümölcsfák és gyümölcsösök ápolása, gondozása.
8. Ültető gödör ásása szabadgyökerű és konténeres díszfák
ültetéséhez. Ültetés végrehajtása, ültetés utáni munkák.
9. Gyeptelepítés.
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Kulcsfogalmak/fogalmak Talaj előkészítés, ágyások kialakítása, ültetés, vetés, palántázás,
komposztálás.
Talaj előkészítés, ágyások, szaporító láda, telepítés, ültetés,
füvesítés.
12. A parkokat, kerteket,
díszkerteket alkotó növények

Tematikai egység

Órakeret: 408

ápolása gyakorlat.
Előzetes tudás
Tantárgyi
fejlesztési célok

1. Beltéri és dísznövények ápolása.
2. Növények és azok életfeltételei. Balesetvédelmi ismeretek.
1. Gyakorolja be a kert és a park növényeinek ápolását.
2. A gyakorlatban alkalmazni tudja a növények ápolásáról
tanultakat.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Fejlesztési feladat

Számolás-mérés:

1. A különböző feladatok begyakorlása.

időbeli, térbeli

2. Munkavégzés segítséggel és önállóan.

tájékozódás.

3. A kéziszerszámok és gépek használatának begyakorlása.
4. Az évelő növényekkel kapcsolatos feladatok begyakorlása.
5. A

gondozott

területekről

a

nem

kívánatos

eltávolításának begyakorlása.

növények Szakmai elméleti és
gyakorlati előkészítő

6. A sövényekkel, cserjékkel, fákkal kapcsolatos feladatok ismeretek: Munkavégzés
begyakorlása.

az épületben, a kertben,

7. A kiszáradt, sérült fák eltávolításának begyakorlása.

és a parkban.

8. A pázsitfűvel kapcsolatos feladatok begyakorlása.
Osztályfőnöki óra:
Ismeretek

Felnőtt életre

1. Pázsit és gyep ápolása, gondozása.

felkészítés:

2. Felújításuk.

környezetszépítés,

3. Sövények ápolása, gondozása.

gondozás.

4. Dísznövények ápolása, gondozása.

Életviteli és

5. Belsőterek növényeinek ápolása, gondozása.

munkatevékenységekhez
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6. Kert ápolása, gondozása.

kapcsolódóan: Kert és

7. Termések betakarítása, tárolása.

parkgondozás.

8. Szerszámok, gépek folyamatos használata.
9. Évelő növények telepítése, gondozása, felújítása.
10. Gyomtalanítás.

Etika: a társadalom

11. Sövények, cserjék, fák gondozása, fenntartása, fiatalítása.

elvárásainak megfelelő

12. Kiszáradt fák eltávolítása.

viselkedés.

13. Gyep gondozása.
Tevékenység
1. A gyakorlati feladatok bemutatása.
2. Kert és parkgondozás
3. Fűnyíró gépek üzemeltetése, karbantartása, beállítása adott
tarlómagassághoz
4. Évelőágyak felújítása, áttelepítése. Évelő növények felszedése,
tőosztása,

talaj-előkészítés,

tápanyag-utánpótlás,

talajfertőtlenítés, tarackirtás, ültetés, beöntözés.
5. Sövények, díszcserjék fenntartási munkái: metszés, nyírás,
öntözés, tápanyag-visszapótlás, talajlazítás, növényvédelem.
6. Konyhakerti

növények

ápolása,

gondozása,

terméseik

betakarítása, tárolása
7. Fiatal és idős díszfák fenntartási munkái: fenntartó metszés,
ifjító metszés, termőre metszés, öntözés, növényvédelem. A
kiszáradt fák kivágása döntéssel, darabolással.
8. Gyümölcsfák ültetése, metszése, termésének betakarítása,
tárolása.
9. Munka a kertben. A tevékenységek gyakorlása az időjárásnak
megfelelően.
Kulcsfogalmak/fogalmak Ápolás, gondozás, betakarítás, kiszáradt, sérült növények.
13. Parkok,
Tematikai egység

kertek műtárgyainak
fenntartása
463
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Előzetes tudás

Ismerje a játszótereket és azok eszközeit.
1. Ismerje meg a környezetünkben lévő műtárgyakat és azok

Tantárgyi
fejlesztési célok

gondozását.
2. A játszóterek ápolása, gondozása, karbantartása iránti igény
felkeltése, speciális tevékenységek, feladatok megismerése.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladatok.
1. Tudja, hogy hogyan kell a játszótereket gondozni.

Szabadidős,

2. A vízi létesítményeket ismerje meg és szerezzen információkat azok napközis
ápolásáról.

tevékenység:

3. Tudja, hogy hideg idő estén el kell zárni a kinti csapokat és be kell Játszóterek
takarni.

használata,

4. A játszótér gondozásával, állagmegóvásával kapcsolatos feladatok tanulmányi
begyakorlása.

séták,

kirándulások során

5. Ismerje fel a sérült, balesetveszélyes részeket. Azok elhárításában szerzett ismeretek.
vegyen részt.
6. Vegyen részt a vízi létesítmények (szökőkutak, mesterséges tavak) Etika: a társadalom
létrehozásában, és az azokba történő növénytelepítésben és elvárásainak
megfelelő

gondozásukban.

7. A hideg idő beköszöntével a vezetékek, csapok fagymentesítésében viselkedés.
vegyen részt.
Számolás-mérés:
Ismeretek:

időbeli tájékozódás,

1. Játszóterek gondozása, állagmegóvása

időjárás, és annak

2. Vízi létesítmények telepítése, ápolása, gondozása.

hatásai a

3. Fagymentesítés.

környezetben.

4. A sérült részek javítása, eltávolítása.
Környezet és
Tevékenységek:

egészségvédelem:

1. Játszóterek gondozása az intézményben és a környéken

környezetvédelmi

2. A környezetünkben lévő játszóterek folyamatos gondozása, feladatok.
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állagmegóvása felületkezeléssel (festés).
3. Sérült, balesetveszélyes játékok eltávolítása. A vízi létesítmények Osztályfőnöki óra:
(mesterséges tavak, szökőkutak) betelepítése növényekkel. A vízi szabadidő kulturált
létesítmények fagymentesítése

eltöltése, társadalmi
munkamegosztásban
való részvétel,
közösségi
tevékenység.

Kulcsfogalmak/fogalmak Játszótér, játékok. Dísztó, halastó.
Állagmegóvás, javítás. Fagymentesítés.
11.4.5.9. KISEGÍTŐ ÁLLATGONDOZÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
1. A készségfejlesztő kerettanterv célja a készségfejlesztő iskola tanulói számára gyakorlati
ismereteket nyújtani az állattartásban szükséges kisegítő tevékenységek elsajátításához.
2. A készségfejlesztő kerettanterv elvégzésével a tanulók képessé válnak különböző
haszonállatfajok körében olyan kisegítő tevékenységek elvégzésére, amely összefügg az
állatok gondozásával, napi ellátásával, az állattartó helyek tisztántartásával.
3. A tanulók megismerik az állattenyésztés fontosságát, az állatok hasznának a mindennapi
életben való megjelenését.
Feladatok
1. A képzés feladata a tanulók körében az állattartással összefüggő ismeretek és gyakorlati
tevékenységek elsajátíttatása, rendszerezése, pozitív attitűd kialakítása az állatgondozás és
ellátás tevékenységei iránt.
2. Az állatokkal való megfelelő bánásmód és kívánatos óvatosság kialakítása.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés terén a tanulóban kialakul az állatokkal kapcsolatos
óvatos, nyugalmat sugárzó magatartás, képessé válik az állatvédelmi szempontok etikus
alkalmazására az állatgondozási tevékenységek során. A munkatevékenységben figyelembe
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veszi a cél elérése érdekében tett cselekedeteinek következményeit, alkalmazza a közösségben
végzett munka elveit, elfogadja a tevékenységek során a feladatok és felelősség megosztását,
a munkavezető irányító szerepét.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés terén megismeri az őshonos magyar fajtájú haszonállatokat
és állattartási módokat.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Az önismeret és társas kultúra fejlesztése terén
felismeri az állatok ellátása során kívánatos magatartásformákat, felismeri a kerülendő és
veszélyt rejtő tulajdonságokat és tevékenységeket. Ezáltal fejlődik önismerete és
magabiztossága.
A családi életre nevelés: A családi életre nevelés terén elsajátít olyan gyakorlati
tevékenységeket, amely a családi munkamegosztásban és az önálló életvezetésben is
segítségére lehet.
A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés területén a
készségfejlesztő kerettanterv támogatja a kiegyensúlyozott, harmonikus magatartás fejlődését,
a fizikai állóképesség, az erőnlét és az aktivitás növekedését.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén
a készségfejlesztő kerettanterv tevékenységei ráirányítják a tanuló figyelmét a munkavégzés
közben történő balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlen felelősségteljes magatartás
és az állatok kiszolgáltatott helyzetéből következő odafigyelés fontosságára.
Fenntarthatóság, környezettudatosság:

Fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési

területen a készségfejlesztő kerettanterv támogatja a környezeti ártalmak egészséges
fejlődésre gyakorolt hatásának felismerését, a környezet szennyeződésének mindennapos
munkatevékenység során történő megóvását.
Pályaorientáció területén segíti az érdeklődési körnek megfelelő munkatevékenység
megismerését, elsajátítását.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
466
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Anyanyelvi kommunikáció: Anyanyelvi kommunikáció területén a készségfejlesztő
kerettanterv segíti az állattenyésztéssel kapcsolatos kifejezések, eszközök nevének
elsajátítását, a munkatevékenység végzéséhez szükséges irányítás megértését.
Természettudományos és technikai kompetencia: Természettudományos és technikai
kompetencia területen a készségfejlesztő kerettanterv megerősíti az állatokkal, állatok
ellátásával

kapcsolatos

természeti

ismereteket,

az

élővilág

egymásrautaltságának

bemutatásával segíti a természeti környezet megértését.
Szociális és állampolgári kompetencia: Szociális és állampolgári kompetencia területén segíti
a tanulót a társadalmi munkamegosztásban hasznos tevékenységek elsajátításának
lehetőségével, aktivizálja a felnőtt élethez tartozó szerepek elsajátításában.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség területén a tenyésztett állatfajták esztétikáján keresztül megismeri a
célszerűség és esztétikum összefüggéseit.
A kisegítő állatgondozó készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei:
 A képzés létszámának megfelelő nagyságú gazdálkodási terület, gazdasági épületek,
változatos és a helyi hagyományokhoz, gyakorlathoz illeszkedő állatállomány és
takarmányozási lehetőségek.
 Megfelelő mennyiségű takarmány tárolására és előkészítésére alkalmas gazdasági
egységek.
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések :
1. Önitatók, -etetők itatóedények
2. Keltetőgép
3. Takarítóeszközök (porszívó)
4. Állatvezető és -elkülönítő eszközök, berendezések
5. Állatkozmetikai eszközök, szerszámok
6. Takarmány-előkészítő és -keverő gépek, eszközök
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7. Kommunikációs eszközök (CB, telefon)
8. Számítógép (szakmai szoftverek)
9. Állat-egészségügyi eszközök, tartozékok
10. Egészségügyi doboz
11. Élőhelyek berendezési tárgyai
12. Fajtaspecifikus eszközök (tartáshoz, tenyésztéshez)
13. Egyéni védőfelszerelés
14. Munkabiztonsági berendezések
15. Környezetvédelmi berendezések
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

12

2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Tematikai egység / Évfolyam

11-12. 11.

12.

1. Háziállatok fajtái, tartásuk, hasznosulásuk

72

36

36

2. Munka- és balesetvédelmi ismeretek

24

12

12

3. Gazdasági állatok gondozása, ápolása

346

173

173

4. Takarmányozási alapismeretek

120

60

60

5. Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek 1. Emlősök.

96

48

48

6. Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek 2. Baromfik.

96

48

48

7. Egészségvédelem és környezetvédelem az állattartásban

24

12

12

86

43

43

Szabadon tervezhető órakeret
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Tematikai egység

1. Háziállatok fajtái, tartásuk, hasznosulásuk

Előzetes tudás

Átfogó ismeretek az ember által tenyésztett állatokról.

Tantárgyi fejlesztési

Az megismert, tartott, tenyésztett állatok fajtáinak, testi jellemzőinek,

célok

hasznosulásának megismerése.
Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 72

Kapcsolódási
pontok

Ismeretek
1. Haszonállatok testfelépítésének megismerése

Környezet és

2. Élettér igények biztosítása:

egészségvédelem:

a. állattartási körülmények, lehetőségek,

Élő természet –

b. a haszonállatok tartásának alapvető igényei,

Élőlények és

c. tartási körülmények, állatok elhelyezése.

környezetük.

3. Gazdasági hasznosulás: a haszonállatok külső és belső értékes
tulajdonságainak, a tenyésztés céljának megismerése:
4. Állatfajták szerint a tenyésztés céljának megismerése.
5. Az állatok mely részéből mi készül, mi hasznosul.
Tevékenység
1. Haszonállatok csoportosítása, testtájék, kültakaró, végtagok
elnevezései.
2. Állattartó telepek, háztáji gazdaságok állattartásának különbségei
és azonosságai.
3. Tartási módok megkülönböztetése:
4. Zárt és nyitott tartás, egyedi és csoportos tartás lehetőségei.
5. A megfelelő hőmérséklet, világítás, mozgástér, nyugalom
biztosítása.
6. A termékek megnevezése, csoportosítása felhasználási terület
szerint (étkezési célok, ruházati és egyéb háztartási célok,
sportcélok).
7. Baromfi-félék: csirke, kacsa, liba, pulyka (hús, tojás, toll)
8. Szarvasmarha (tej, hús, bőr)
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9. Ló (sportcélok, munkacélok)
10. Sertés (hús, bőr)
11. Juh, kecske (gyapjú, hús, tej)
12. Egyéb: nyúl, galamb, méhek, halak, selyemhernyó, különleges
haszonállatok.
13. Méz.
14. Állattartó és tenyésztő telepek és feldolgozók látogatása.
Kulcsfogalmak/

Baromfi, csirke, tyúk, kacsa, liba, pulyka, sertés, disznó, tehén,

fogalmak

szarvasmarha, ló, juh, birka, kecske, bőr, szőr, gyapjú, fedőtoll,
pehelytoll, vágóállat, tojás, tej, méz, különböző húsfélék, állatok
testrészeinek elnevezései.

Tematikai egység

2. Munka- és balesetvédelmi ismeretek

Előzetes tudás

Óvatos magatartás kialakulása a nem ismert állatokkal, gazdasági

Órakeret: 24

helyekkel kapcsolatban.
Tantárgyi fejlesztési

1. Balesetvédelmi
balesetmentes

célok

szabályok
eszköz-

és

megismertetése

és

szerszámhasználat,

betartása,
a

a

takarékos

anyaghasználat megtanítása.
2. Az állattartás helyszíneinek használati rendje és szabályainak
megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó
előírások megismerése, fontosságuk felismertetése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Alapvető óvatosság kialakulása. Megfelelő, nyugodt viselkedés az
állatok közelében. Telepeken elvárt viselkedés szabályozása.

Etika: Egyén,

2. Tűz- és balesetvédelmi előírások, telephasználat rendjének közösség, társadalom.
megismerése.
3. Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, értesítendők Osztályfőnöki óra:
körének megismerése.

Felkészülés a felnőtt

4. Tűzvédelmi gyakorlat.

létre.
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5. Segélyhívások,

segítségkérés

helye,

szimulálása,

mentők,

tűzoltók, rendőrség, segélyvonal
6. Baleseti

sérülés

ellátásának

szimulálása,

elsősegélyláda

tartalmának összeválogatása, alkalmazásának gyakorlása.
Ismeretek
1. Veszélyes állatok, gépek, eszközök, tevékenységek.
2. Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök.
3. Veszélyes energia-források.
4. Elsősegély nyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye a
műhelyben, tartalma.
5. Egészségvédelem a műhelyben, munkahelyen.
6. Veszélyes alapanyagok és vegyszerek, gyógyszerek.
Kulcsfogalmak/

Baleset, veszély, elsősegély, mentőláda, gazdaságban használt

fogalmak

eszközök, anyagok neve, helyiségek, eszközök megnevezése.

Tematikai egység

3. Gazdasági állatok gondozása, ápolása

Előzetes tudás

Átfogó alapismeretek az állatok tartási igényeiről.

Tantárgyi fejlesztési

1. Állatok tartásával kapcsolatos alapismeretek.

célok

2. Állattartási, gondozási alapismertek, gyakorlati eljárások

Órakeret: 346

megismerése különféle gazdasági haszonállatok körében.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Ismeretek
1. Higiénia biztosítása
a. állattartás és termékek előállításának higiéniai
előírásai,

Környezet és

b. állatápolási tevékenységek,

egészségvédelem:

c. környezeti higiénia biztosítása,

Egészségvédelem –

d. takarmányozás higiéniai előírásai.

egészséges életmód
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2. Állatokkal való bánásmód szabályai
3. Állategészségügyi ellátás
a. beteg állat felismerése, betegségek tünetei,
b. állatorvosi ellátás igénybevételének módja,
állatgyógyítás fő elvei,
c. állatgyógyszerek kezelésének szabályai.
Tevékenység
1. Állattartásban alkalmazott folyamatos és időszaki ápolási munkák.
2. Almozás, csőr, bőr, szőr és pataápolás, nyírás, fürdetés, porozás,
kurtítás, járatás tartalma és fontossága.
3. Szellőztetés, trágyakezelés módszerei.
4. Kártevők és élősködők elleni védekezés.
5. Etetők, itatók tisztántartása.
6. Általános állatvédelmi szabályok, megfelelő elhelyezés, nyugodt
légkör, egészséges takarmány biztosítása.
7. Türelem, kímélet és elővigyázatos magatartás.
8. Megóvás a fizikai sérülésektől. Szabályos, óvatos terelés és
rakodás.
9. Állatorvosi

munka

megismerése,

előírások

betartásának

megelőzési

lehetőségei,

szükségessége. Oltások.
10. Fertőtlenítő eljárások.
11. Beteg állat elkülönítésének fontossága.
12. Sérülések, sebek kezelése.
13. Gyakran

előforduló

betegségek

felismerése és ellátása.
14. Látogatások és gyakorlatok állattartó telepeken, állatorvosi
vizsgálat megtekintése.
Kulcsfogalmak/

Almozás, trágyázás, ápolási munkák elnevezése, kártevők nevei,

fogalmak

betegségek neve, állatok helyének, etetőknek, itatóknak elnevezése.

Tematikai egység

4. Takarmányozási alapismeretek
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Előzetes tudás

Állatok általános jellemzői, táplálékai.

Tantárgyi fejlesztési

A haszonállatok kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges

célok

takarmányozási ismeretek megismerése, elsajátítása és gyakorlati
alkalmazása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ivóvízzel kapcsolatos előírások.
2. Takarmányok megismerése, kezelése, adagolása.
3. Zöldtakarmányok, gyökér- és gumós takarmányok, szénák,
szénalisztek, magvak és termések, szántóföldi növénytermesztési Környezet és
melléktermékek, állati eredetű takarmányok.

egészségvédelem:

4. takarmány kiegészítők, vitaminok megismerése.
5. Baromfitakarmány, kérődzők és egygyomrúak takarmányai.

Élő természet –

6. Irányított felnevelés szempontjai.

Élőlények és

7. Növendék és felnőtt állatok takarmányozásának különbségei.

környezetük.

8. A kiegyensúlyozott táplálás és a minőségi takarmány hatása az
állati termékek minőségére.
9. Biztonsági

előírások

megismerése

a

takarmányozással

kapcsolatban.
10. Takarmányozási gyakorlatok végzése.
Ismeretek
Takarmányozási igények, módok
1. Takarmányok fajtái, alkotóelemei, csoportosításuk.
2. Különböző állatfajták jellemző takarmányai.
3. A takarmányok hasznosulása, tápértéke.
4. A különböző takarmányok eltarthatósága, tárolása.
Kulcsfogalmak/

Takarmányok megnevezései, takarmányozással kapcsolatos

fogalmak

fogalmak.
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Tematikai egység

5.

Állattenyésztési

és

szaporítási Órakeret: 96

alapismeretek 1. Emlősök.
Előzetes tudás

Állatok szaporodásával kapcsolatos ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

Ismerje meg az állattenyésztésnél fontos szempontokat, a szaporítás,

célok

tenyésztés és nemesítés különbségét, az állattenyésztés biztonságos,
etikus és hasznosulás szempontjából gazdaságos elveit.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Haszonállatok különböző életkorú és ivarú illetve ivartalanított
egyedeinek elnevezése.
2. Hús- és tejtermelő képesség, küllem, takarmányhasznosító
képesség, szaporaság.

Környezet és
egészségvédelem:

3. Ivarérettség, tenyészérettség.
4. Ivari jelleg meghatározása.

Élő természet –

5. Ivarzás jelei, fogalmai különböző fajoknál.

Élőlények és

6. Párzás, mesterséges megtermékenyítés.

környezetük.

7. Vemhesség felismerése és jellemzői.
8. Ellés, fialás, szoptatás.
9. Ivartalanítási szempontok.
10. Fiatal egyedek eltérő ellátása, elválasztás ideje. Jelölések.
Ismeretek
1. Állattenyésztés alapfogalmainak megismerése.
2. Tenyészállatok kiválasztásának fontossága, szempontok.
3. Nemesítési és tenyésztési szempontok
4. Növendék állat és tenyészérett állat különbsége.
5. Állatkölykök elnevezése fajtánként, ellátási igényeik.

Kulcsfogalmak/

Ló: kanca, csődör, mén, csikó, herélt, paripa, Szarvasmarha: tehén,

fogalmak

bika, borjú, tinó, üsző.
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Sertés: koca, malac, süldő, ártány, Nyúl: bak, nőstény, Juh: kos,
bárány, jerke, ürü.
Törzskönyv, stb.

Tematikai egység

6.

Állattenyésztési

és

szaporítási Órakeret: 96

alapismeretek 2. Baromfik.
Előzetes tudás

Állatok szaporodásával kapcsolatos ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

Ismerje meg a baromfitenyésztésnél fontos szempontokat, a

célok

szaporítás, tenyésztés és nemesítés különbségét, a baromfitenyésztés
biztonságos, etikus és hasznosulás szempontjából gazdaságos elveit.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Baromfik különböző életkorú és ivarú illetve ivartalanított
egyedeinek elnevezése.

Környezet és
egészségvédelem:

2. Hús- és tojástermelő képesség, takarmányhasznosító képesség,
szaporaság.

Élő természet –

3. Ivarérettség, tenyészérettség.

Élőlények és

4. Ivarzás jelei, fogalmai különböző fajoknál.

környezetük.

5. Párzás, mesterséges megtermékenyítés.
6. Keltetés lehetőségei.
7. Fiatal egyedek eltérő ellátása. Jelölések.
Ismeretek
1. Baromfitenyésztés alapfogalmainak megismerése.
2. Tenyészállatok kiválasztásának fontossága, szempontok.
3. Nemesítési és tenyésztési szempontok.
4. Növendék állat és tenyészérett állat különbsége.
5. Fiatal egyedek elnevezése fajtánként, ellátási igényeik.
Kulcsfogalmak/

Napos csibe, jérce, broiler, kakas, tyúk, kotlós, keltetés, keltető gép,

475

2052

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

fogalmak

stb.

Tematikai egység

7. Egészségvédelem és környezetvédelem az Órakeret: 24
állattartásban

Előzetes tudás

Egészséges, tiszta környezet jellemzői. Környezetkárosító anyagok.

Tantárgyi fejlesztési

1. Megfelelő védelem alkalmazása, egészség- és környezetkárosító
anyagok felismerése.

célok

2. Elővigyázatos magatartás kialakítása a környezet és
egészségkárosító anyagokkal kapcsolatban.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Megfelelő méretű és szabású munkaruha, védelem a beakadási
lehetőségektől. Csúszásmentes munkacipő alkalmazása.
2. Takarmányaprítók, takarító- és szállítóeszközökkel történő
fokozott óvatosság betartása.
3. Csúszásmentesítés a közlekedő helyeken.
4. Biztonságos terelő utak használata.
5. Kerítések, karámok rendszeres ellenőrzése.
6. Tisztító vegyszerek és állatgyógyászati vegyi anyagok
alkalmazása közben az előírások betartása.

Környezet és

7. Trágya felhasználásának módszerei.

egészségvédelem:

8. Állattetemek előfordulása és ártalmatlanításának folyamata.
9. Kártevők

irtása,

környezetre

gyakorolt

szennyező

hatás Egészségmegőrzés -

megelőzése.

Egészséges életmód

Ismeretek

Élettelen környezet –

1. Védőfelszerelések használata.

környezeti ártalmak.

2. Gépek, berendezések rendeltetésszerű használata.
3. A környezet folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése.

Osztályfőnöki óra:

4. Állatok által használt terek fokozott elővigyázatossággal történő

Felkészülés a felnőtt
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megközelítése.

létre

5. Egészségre veszélyes vegyszerek tárolása.
6. Trágyakezelés, környezeti károsítás megelőzése.

Kulcsfogalmak/

Védőfelszerelések, gépek elnevezése, karám, villanypásztor, trágyalé,

fogalmak

trágya, kártevők elnevezése,
11.4.5.10. KISEGÍTŐ TAKARÍTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV

Célok
1. A tanulók munkavégzéshez kapcsolódó pozitív attitűdjének fejlesztése, és a felnőttkori
munkavégzésre, a családi munkamegosztásban való részvételre való igényük kialakítása.
2. Mindennapos

élethelyzetekben

megjelenő

takarítói

munka

jellegű

gyakorlati

tevékenységek végzése, ismeretek nyújtása, és gyakorlási lehetőség biztosítása.
3. A már tanult takarítási tevékenységek felelevenítése, újak bemutatása, megtanítása,
gyakorlása az ehhez szükséges készségek elsajátítása és önálló – részben önálló
alkalmazása.
4. A tanuló legyen képes különböző egyszerű takarítási munkák betanulására, önálló,
folyamatos munkavégzésre, önellenőrzésre.
5. Ismerje a területet, (ahol tevékenykedik) tudjon tájékozódni a munkaterületen.
6. Képes legyen huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, a szükséges öltözék és
eszközök kiválasztásával, használatával.
7. Megfelelően használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket.
8. Tudjon utasításokat végrehajtani.
9. Legyen képes elfogadni és betartani a munkahelyi elvárásokat, szabályokat.
10. Alakuljon ki megfelelő munkatartása, munkafegyelme.
11. Megfelelően tudjon alkalmazkodni a különféle munkahelyi légkörökhöz, munkahelyi
elvárásokhoz.
12. Legyen képes együttműködni.
13. Tudjon elfogadni kritikát, igyekezzen hibáit kijavítani.
Feladatok
1. A

takarítói

munkatevékenységek

során
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és

tisztítószerek
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megismertetése.
2. A takarító eszközök, és gépek hatékony, rendeltetésszerű használatának elsajátíttatása.
3. A tisztítószerek fajtáinak megismertetése, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak
megfelelő használatuk elsajátíttatása.
4. A szelektív hulladékgyűjtés alapjainak bemutatása, elsajátíttatása.
5. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a
textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének
megtanulása.
6. Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása. Virágápolási, udvartakarítási
ismeretek nyújtása, gyakorlási lehetőségek biztosítása.
7. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, ápolt, tiszta, rendezett környezet iránti
igény kialakítása.
8. Munka és balesetvédelmi, egészség- és környezetvédelmi ismeretek nyújtása a
munkafolyamatok végzése során.
9. Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a részmunkaterületeken, a
mindennapi munkatevékenységekben.
10. Leendő saját munkaterületek/külső munkahelyek területeinek meghatározott időnkénti
nagytakarítása.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Erkölcsi nevelés: Az értelmi fogyatékos tanuló a készségfejlesztő iskolában megismeri a
munkavégzés és munkahely magatartási normáit, a műhelyekben, munkaterületen követendő,
önmaga és társai testi épségéért felelős, viselkedési szabályokat. Emberi és munkatársi
kapcsolataiban kiemelten együttműködő, a munkahelyi struktúrában elfoglalt helyének
megfelelő kapcsolattartási és felelősségi szinteken magabiztosan mozog.
Nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés: A tanuló a képzés során megismeri önmagát,
ismereteket szerez a társadalmi munkamegosztásról, főnök-beosztott viszonyról a hétköznapi
életben végzett munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról.

A közös nemzeti

értékteremtésben az egyének szerepvállalását, munkavégzési feladatát gyakorolja. Erősödik
szűkebb környezetével és közösségével való együttműködés. Aktívan részt vesz társadalmi
rendezvényeken és külsőségeiben is megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések
szimbólumait.
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A tanuló felkészül a felnőtt élettel összefüggő
állampolgári és demokratikus jogok és kötelességek gyakorlására, megismeri a támogatott
döntéshozatal lehetőségét. Iskolai keretek között felkészül a döntések meghozatalában való
felelősségre, igyekszik saját jogainak és érdekeinek megfelelő keretek között érvényt
szerezni.
Önismeret és társas kapcsolati kultúra: A képzés lehetőséget nyújt a felnőtt életben betöltendő
feladatokkal kapcsolatos reális énkép és önismeret kialakulására, a vágyak és lehetőségek
összehangolására. Az emberi kapcsolatok új elemekkel, a munkatársi, munkahelyi
kapcsolatokkal bővülnek, amelyben kiemelt szerepet játszik a társakra való odafigyelés, a
körültekintő magatartás.
Testi és lelki életre nevelés: A készségfejlesztő iskolai képzés közismereti tantárgyai között
túlsúlyban lévő testnevelés kiemelten fontos szerepet játszik a helyes életmódra nevelésben, a
felnőttként követendő életvitel megalapozásában. A kisegítő takarító képzés során is
folyamatosan szem előtt kell tartani a megfelelő állóképesség kialakulásához szükséges
erőnlét biztosítását, a munkafolyamatok során esetlegesen kialakuló tartási és mozgásos
rendellenességek megelőzését. A tanuló megismeri a testi erőnlét, az egészség és a lelki
egyensúly közötti összefüggéseket, tőle telhető módon és mértékben igyekszik a károsító,
veszélyeztető hatásokat elkerülni.
Családi életre nevelés: A középfokú oktatás időszakában a tanuló megismeri a felnőtt életében
megtapasztalható családi kapcsolatokat, felkészül a családban elfoglalt helyének és
képességeinek megfelelő részvételre a családi munkamegosztásban. Megismeri a hétköznapi
élethelyzetek lehetőségeit családban, lakóotthonban, bővülnek ismeretei az együttéléssel,
családi kapcsolatokkal járó konfliktusok kialakulásáról és a megoldások lehetőségéről.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A tanuló ismeretei bővülnek a közösségek
tagjainak különbözőségéről, igényli az önkéntes segítségnyújtást a rászorulóknak, átéli a
személyes fontosság érzését. Kialakul felelősségérzete a rábízott feladatokkal kapcsolatban,
körültekintően jár el tevékenységeiben.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A kisegítő takarítói képzés során tovább erősödik a
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tanulóban a környezete megóvására való igény, megismeri és elkerüli a környezetet károsító
tevékenységeket. Odafigyel hétköznapjaiban a környezetvédelmi előírásokra, az anyagokkal,
energiával történő takarékosságra, igényeit a szükségletekhez és lehetőségeihez hangolja.
Pályaorientáció: A tanuló felkészül az iskolai képzés elhagyására, a nyílt vagy védett
munkahelyi, napközi otthoni tevékenységek ellátására. Megismeri a munkavállalói élet
ritmusát, a munkafeladatok elvégzésének szükségességét, a munkahelyi vezető utasításainak
fontosságát. A képzés során választott munkatevékenységében örömét leli.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás alapjait, a
munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát, a gazdálkodással összefüggő
ügyintézések formáit. Tovább formálódnak ismeretei a pénz értékéről, a beosztó családi
költségvetés betartásáról.
Médiatudatosságra nevelés: A készségfejlesztő iskolai tanulók gyakorlottan használják az
elektronikus

információhordozókat,

képesek

tevékenységeikhez,

szórakozásaikhoz

a

megfelelő felhasználás alkalmazására.
Tanulás tanítása: A képzés során a tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajátított
ismereteinek felnőtt életkorban történő folyamatos megújítására. Megerősödik benne, hogy a
környezet változásait figyelemmel kell kísérni. Felismeri, hogy érdeklődésének kielégítése
folyamatosan új ismeretekhez juttatja, amelyek megkönnyítik számára az életben történő
eligazodást.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő iskolai kisegítő takarító készségfejlesztő
kerettanterv ismeretanyaga támogatja a felnőtt élet során a munkavállaláshoz, a felnőtt társas
kapcsolatokhoz és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges kommunikációs formák
rögzülését, a közösséggel és környezettel kapcsolatos véleményalkotást. Tovább fejlődik a
beszédértés és egyre pontosabbá, változatosabbá válik a beszédprodukció, bővül a
munkavállaláshoz kapcsolható szókincsük.
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Matematikai kompetencia: A kisegítő takarító képzés során az oktatásban elsajátított logikai,
matematikai ismereteket a gyakorlatban alkalmazza. A problémamegoldás területén egyre
nagyobb

önállóságra

tesz

szert,

kognitív

képességeinek

megerősítése

történik.

Készségszintűvé válik a hétköznapokban és a munkatevékenységekben fontos szerepet játszó
mértékegységek használata, a téri tájékozódás, az idő, és a pénz szükségszerű beosztása.
Természettudományos és technikai kompetencia: A tanuló ismeri a hétköznapokban
előforduló

legfontosabb

természeti

jelenségeket

és

a

leggyakoribb

technikai

és

munkaeszközök, háztartási gépek szerepét, működését. Az elvárható óvatossággal mozog
környezetében, képes a változásokat megfigyelni és megmutatni vagy megfogalmazni.
Tisztában

van

a

legfontosabb

egészségvédelemmel,

balesetvédelemmel,

környezetvédelemmel összefüggő ismeretekkel, ezeket helyesen alkalmazza.
Digitális kompetencia: A képzés során alkalmazza ismeretszerzésre, és kikapcsolódásra az
infokommunikációs eszközöket; magabiztosan kezeli a háztartásban, a munkához, a
szórakozáshoz használt és a hétköznapokban előforduló elektronikus eszközöket.
Szociális és állampolgári kompetencia: A tanuló önismerete fejlődik, gyakorolja az
állampolgári szerepet. Képessé válik családi munkamegosztásban, és munkahelyén a felnőtt
szerep

betöltésére,

közösségi

környezetében

igényeinek,

jogainak

érvényesítésére,

kötelezettségeinek teljesítésére.
Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia: A tanuló kiismeri magát a társadalmi
kapcsolatrendszer elemi szintjén, képes egyre önállóbb interakciók kezdeményezésére a
takarítói gyakorlatok végzése során a külső gyakorló helyeken is. Megismeri képességének
terét, elfogadja, összehangolja igényeit, vágyait és lehetőségeit, el tudja képzelni jövőbeli
munkáját is.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Kialakul a tanulóban környezetének és
megjelenésének igényessége, tudatosul önálló ízlésvilága, mindennapjaiba beépül az
esztétikum és harmónia.
A

hatékony,

önálló

tanulás:

A

kisegítő

takarító

készségfejlesztő

kerettanterv

ismeretanyagának elsajátítása, gyakorlása során a tanuló minden elsajátított munkafolyamat,
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eszköz és módszer igénybe vételével felkészül a felnőtt élet mindennapjaiban szükséges
alkalmazkodásra és önfejlesztésre. Folyamatosan igényli az új lehetőségek megismerését,
önként vállal takarítói feladatokat is. Érdeklődik természeti és társadalmi környezete iránt,
részt vesz közösségi feladatok megvalósításában.
Értékelés, elvárások a tanulóktól
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére
1. alakuljon ki a munkavégzéshez kapcsolódó pozitív attitűd,a felnőttkori munkavégzésre és
a családi munkamegosztásban történő részvételre való igény
2. ismerje meg a munkahely és a munkavégzés magatartási normáit, munkatársi
kapcsolataiban váljon együttműködővé
3. figyeljen oda az anyagokkal, energiával történő takarékosságra, igényeit a szükségletekhez
és a lehetőségekhez hangolja
4. ismerje meg a társadalmi munkamegosztás alapjait5. erősödjenek

a

munkavállaláshoz,

a

felnőtt

társas

kapcsolatokhoz

szükséges

kommunikációs formák
6. legyen képes a családi munkamegosztásban részt venni
7. készségszintűvé váljon a mértékegységek használata, a téri tájékozódás, az idő, a pénz
szükségszerű beosztása
8. legyen tisztában a legfontosabb egészségvédelemmel és a balesetvédelemmel összefüggő
ismeretekkel, ezeket helyesen alkalmazza
9. alakuljon ki a tanulókban a környezetének és saját megjelenésének igényessége
A legfontosabb tudáselemek a második év végére
1. A tanuló ismeri az eszközök, háztartási gépek és berendezések nevét, funkcióját,
balesetmentes használatát. A feladat megoldásához kiválasztja a legmegfelelőbbet.
2. Ismeri a használt anyagokat. Tudja tárolásuk helyét és helyes tárolásuk módját, különös
figyelemmel a vegyszerekre.
3. Ismeri a piktogramokat. Segítségükkel eligazodik a használatról.
4. Önállóan, vagy segítséggel (rajzos illetve szöveges útmutató) a tanult munkafolyamatot
elvégzi.
Eszköz- és anyagszükséglet
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Eszközigény
1. Személyenként:
2. munkaköpeny, gumikesztyű, 3 féle söprű (cirok, vessző, lomb,) partvis, lapát, felmosó
szett (vödör, felmosó rúd, felmosó fej), felmosó kocsi, szivacs, törlőkendő (száraz,
nedves), kisméretű vödör vagy lavór, ablak lehúzó
3. varró cérnák, tűk, gyűszű, olló
4. locsolókanna, ásó, kapa, gereblye, hólapát
5. Csoport szinten:
6. teleszkópos portörlő, pókhálózó, gyökérkefe, poroló, mosogató szivacs, dörzsi szivacs,
üvegmosó, létra, WC kefe, WC pumpa, porszívó, takarító gép, mosogatógép
7. lavór/teknő/kád, mosógép (hagyományos, automata), centrifuga, ruhacsipesz, teregető- és
vasaló állvány, vasaló
8. gombok, különböző színű varró- és hímző fonalak
9. fűnyíró, ágvágó, cipőtisztító készlet
10. díszítő tevékenységhez szükséges eszközök (szövőtüske, előrajzolt terítő/ párna, stb.)
Anyagigény
A kerettantervben felsorolt takarító/ tisztító szerek folyamatos biztosítása lehetőleg változatos
formában.
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11. – 12.

Heti órakeret

12

2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
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Témakör / Évfolyam

11. – 12.

11.

12.

1.Takarítás

528

264

264

2.Mosás-vasalás

60

30

30

3.Ágyazás-ágynemű csere

36

36

-

4.Gombvarrás, ruhajavítás

36

-

36

5.Díszítés

48

24

24

6./Kitekintés/Virágápolás, udvartakarítás

35

35

-

7./Kitekintés/Kertgondozás, cipőápolás

35

-

35

86

43

43

Szabadon tervezhető órakeret

Tematikai egység

1. Takarítás

Előzetes tudás

1. Ismerje a takarítóeszközöket és azok rendeltetését; a háztartásban

Órakeret: 528

általában használatos takarító szereket; élet- és munkaterületeit; a
tisztaság fontosságát!
2. Ismeri és használja a kézi takarítóeszközöket és a különböző
munkaterületek tisztító szereinek nagy részét, a takarítás lépéseit a
különböző élet- és munkaterületein napi és heti folyamatában is.
Belátja a tisztaság fontosságát!
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. A már tanult takarítási tevékenységek felelevenítése, újak
bemutatása, megtanítása, gyakorlása, az ehhez szükséges
készségek elsajátítása és önálló, illetve részben önálló
alkalmazása.
2. Kézi eszközök, tisztítószerek adott munkához rendelése.
3. Takarítási eszközök, használati technikák elsajátítása.
Munkafolyamatok szempontjainak (piszkostól a tisztáig; távolitól
a közeliig) betartása.
4. Kritikai érzék (ön/társak munka végzésének értékelése)
fejlesztése.
5. Önállóan, illetve közösségben történő kitartó, minőségi
munkavégzéshez szükséges szociális és egyéb készségek,
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képességek fejlesztése (önfegyelem, monotónia tűrés, igényesség,
pontosság, precizitás, realitás, tolerancia, alkalmazkodás, türelem.
6. Baleset megelőzéssel, környezet- és egészségvédelemmel
kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazásának fejlesztése.
7. Az ismeretek kibővítése, új eszközök használatának bemutatása,
megtanítása, gyakorlása, az ehhez szükséges készségek
elsajátítása és önálló, illetve részben önálló alkalmazása.
8. Gépek beépítése a takarítás folyamatába.
9. Bonyolultabb, sokrétűbb, veszélyesebb feladatok jó szintű,
biztonságos végzése úgy a baleset megelőzési és egészség
megóvó szabályok betartásával, mint a környezetvédelem és a
takarékosság szempontként való kezelésével.
10. Önállóan, illetve közösségben történő kitartó, minőségi
munkavégzéshez szükséges szociális és egyéb készségek,
képességek magasabb szintre emelése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Osztályfőnöki óra:

1. Napi, heti takarítás lépéseinek ismerete, kivitelezése.

társadalmi ismeretek

2. Munkafolyamatok helyes sorrendjének betartása a takarítás

és gyakorlatok,

minden színterén.

társas kapcsolatok,

3. Adott munka végzéséhez szükséges eszköz kiválasztása, az
eszköz helyes technikával történő alkalmazása.

viselkedési
normák alkalmazása a

4. Megfelelő tisztítószer kiválasztása, helyes adagolása.

mindennapi életben,

5. Balesetvédelem.

főnök-beosztott-

6. Nagytakarítás lépéseinek ismerete, kivitelezése

munkatárs

7. Új eszközök használatának bevonása a tanult takarítási
tevékenységekbe

Környezet- és

8. Tisztítószerekről szerzett ismeretek bővítése

egészségvédelem:

9. Munkafolyamatok finomítása, idő csökkentése, minőség javítása

egészség- munka-és
környezet védelem,
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Ismeretek

friss levegő, poros

1. Napi takarítás: szellőztetés-rendrakás (konyhában mosogatás, levegő, természetes
öblítés, szárítás, edények elpakolása), söprés, felmosás,portörlés tisztító szerek,
(száraz), használt takarító eszközök és szerek kitisztítása, elrakása. takarékos tisztítószer
2. Heti takarítás: szellőztetés, rendrakás, söprés, ablakpucolás, használat
szőnyegtisztítás, fertőtlenítés (WC, fürdő)- portörlés (nedves, Számolás- mérés:
száraz)- használt takarító eszközök és szerek kitisztítása, elrakása. mérési gyakorlatok,
3. Konyha: mosogatás, törölgetés,edények elhelyezése szekrényben, időbeli tájékozódás,
napok, hetek, napi

tűzhely, csempe rendbe tétele- söprés, felmosás.

4. Fürdőszoba, WC: söprés, WC kagyló, kád, mosdó súrolása, rutin
fertőtlenítése, csempe, piperepolc, tükör tisztítása, felmosás.

Háztartástan, életvitel:

5. Szoba, előszoba: rendrakás-bútorok felrakása, söprés portalanítás, konyhatechnika,
konyhai munkák

felmosás.

6. Leendő saját munkaterületek (pl. iroda, lépcsőház stb.) külső Környezet és
munkahelyek területei: a tanult részmunkaterületek szerint:

egészségvédelem:

a. Söprés: partvis, ciroksöprű.

egészség- munka- és

b. Felmosás: felmosórúd, felmosófej, felmosó vödör.

környezetvédelem,

c. Portörlés:

antisztatikus

törlő

rongy,

teleszkópos szervezetünk és
igényei,

portörlő, pókhálózó.
d. Ablaktisztítás: ablak lehúzó, szivacs.

érzékszerveink

e. Szőnyegtisztítás: gyökérkefe, poroló.

védelme

f. Fertőtlenítés: WC kefe, gumikesztyű, szivacs.

Osztályfőnöki óra:

g. Mosogatás: mosogató-, dörzsi szivacs, üvegmosó.

társadalmi

7. A piktogramok segítségével: általános tisztítószer, ablaktisztító; ismeretek, vásárlási
ismeretek, vásárlás

Felismerés, gyakorlati ismeret után.
8. szőnyegtisztító folyadék, súrolópor, krém, mosogatószer.

tervezése, gyakorlása,

9. Környezetbarát tisztítószer (pl. ecet, szódabikarbóna stb.)

szükséglet-

10. Nagytakarítás: szellőztetés-rendrakás (konyhában mosogatás,

vágy,rendelkezésre

öblítés, szárítás, edények elpakolása), lefolyótisztítás, szükség

álló pénz,lista, árak

esetén savazás (WC, mosdó), függönyök levétele(mosása, szükség Háztartástan, életvitel:
esetén vasalása), bútorok elhúzása, felrakása, szőnyegek

takarítás,

portalanítása, kitisztítása, szellőztetése, ablakok, tükör tisztítása,

takarítóeszközök

pókhálózás, porszívózás,bútorok portalanítása, ápolása, bútor

tisztítószerek
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kárpit tisztítása, felmosás, padlóápolás, függönyök

Számolás-mérés:

visszacsíptetése, szőnyeg, bútorok visszahelyezése, használt

mérési gyakorlatok,

takarító eszközök és szerek kitisztítása, elrakása

mérés,

11. Leendő saját munkaterületek, külső munkahelyek területeinek
meghatározott időnkénti nagytakarítása

mértékegységek
Környezet és

12. A tanult részmunkaterületek takarításának folyamatos gyakorlása
a tanultak szerint

egészségvédelem:
egészség, munka- és

13. Porszívó, takarítógép, felmosó kocsi, létra (magasban végzett
tevékenységekhez), WC-pumpa, mosogatógép

környezetvédelem,
munkavállalás,

14. Tisztítószerek körének bővítése

balesetveszély a

15. A piktogramok segítségével: bútorápoló, padlótisztító, lefolyó

takarítás során:

tisztító, sósav, kárpittisztító, gépi mosogatószer

- áramütés
- elcsúszás

Tevékenység

- létráról leesés

1. Szellőztetés -mint a munkafolyamat kezdő lépése-, figyelve a

- vágott sérülés

huzat elkerülésére. Ruhák szakszerű hajtogatása, egymásra rakása, - vegyszer
- ártalom

helye.
2. Nehezebb mozdulatok külön gyakorlása mint pl. csavarás.
3. Ablaktisztítás, szőnyeg tisztításának gyakorlása.
4. A takarítás elméleti sorrendjének követésével történő kivitelezés.
5. Folyamatosan a napi takarítás elvégzése.

Számolás-mérés:

6. A tanultak önálló gyakorlása, nehezebb feladatoknál állandó

mérési gyakorlatok,
heti rend, napirend,

segítségnyújtás.
7. Önálló munka adott helyen.

mérési gyakorlatok,

8. Önellenőrzés, társak munkájának értékelése.

hét-nap- óra-perc,

9. A munkafolyamat rendszeres gyakoroltatása eredményeként az

időmérés

elvégzésre fordítandó idő csökkentése.
10. A lakásban használatos eszközök kiválasztása.

Környezet és

11. Szőnyegtisztító kefe, WC kefe, ablak lehúzó, söprű, felmosó

egészségvédelem:

helyes fogása, nagy mozgás helyesen történő elsajátítása,

egészség-, munka-, és

gyakorlása (hátrafelé mozgással, gördülékenyen, lendületesen).

környezetvédelem,

12. A takarítás befejezése után az eszközök tisztítása, elrakása.

munkavállalás, zárt

13. Az eszközök balesetmentes és egészség megóvó használatának

cipő és munkaköpeny
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gyakorlása (csúszós felület, áram, vegyszer, védőruha).

használata,

14. Víz cserélésének fontossága (mikor piszkos?)

vegyszer,

15. Tisztítószerek kiválasztásának és adagolásának gyakorlása

áramütés

(képesség szerint adagoló kupak vagy ml szerint).
16. Takarékosság és környezetvédelmi szempontok figyelembe

Osztályfőnöki óra:
társas kapcsolatok,

vételének gyakorlása (vásárláskor ár-érték mérlegelése, víz,

munkavállalás,

tisztítószer adagolása, hulladékok szelektív válogatása stb.).

munkahelyi

17. Komplex takarítási folyamat, az előző évben tanultak ötvözése, a
takarítás elméleti sorrendjének követésével történő kivitelezés.

kötelességek,
munkahelyi jogok,

18. Folyamatosan a napi takarítás elvégzése.

segítő-és

19. Tanultak önálló gyakorlása, nehezebb feladatoknál

érdekvédelmi

segítségnyújtás kérése.

szervezetek,

20. Önálló munka adott helyen.

nyomtatvány kitöltése,

21. Önellenőrzés, társak munkájának értékelése.

aláírása

22. A lakásban használatos eszközök kiválasztása, gépi eszközök
bevonása a tevékenységbe, létra használatának gyakorlása (fontos Számolás-mérés:
a tanult szabályok betartása, fegyelmezett feladatmegoldás, saját

mérési gyakorlatok,

fizikai jellemzők ismerete, mint epilepszia, tériszony, stb.).

mérés,

23. Porszívó, takarítógép összeállítása, mozgatása, üzembe helyezése, mértékegységek
használata, szét- és összeszerelése, tisztítása.
24. Az eszközök balesetmentes és egészség megóvó használatának
gyakorlása.
25. Tisztítószerek kiválasztásának és adagolásának gyakorlása
(képesség szerint adagoló kupak, vagy ml szerint).
26. Takarékosság és környezetvédelmi szempontok figyelembe
vételének gyakorlása (vásárláskor ár-érték mérlegelése, víz,
tisztítószer adagolása, hulladékok szelektív válogatása, stb.).
27. Méreg elleni védelem, használatának egészség megóvó szabályai.
28. A takarítás rutinszerű végzése.
29. A tanult feladatok önálló elvégzése.
30. A szükséges eszközök, tisztítószerek önálló kiválasztása, a
szükséges idő rövidítése.
31. A minőségi munkára törekvés a teljes takarítási folyamat alatt.
488

2065

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Kulcsfogalmak/

piktogram, vegyszer, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék,

fogalmak

környezetbarát, védőruha
méreg, minőség értékelés, rutin, fizikai jellemzők

Tematikai egység

2. Mosás-vasalás

Előzetes tudás

1. Ismerje a mosáshoz, vasaláshoz szükséges eszközök rendeltetését,

Órakeret: 60

működtetésük veszélyeit; a textíliák tisztaságának fontosságát!
2. Ismeri a mosás, vasalás lépéseit, tud kézzel és hagyományos
mosógéppel mosni.
3. Ismeri a mosás-vasalás eszközeit, tud mosószert választani és
adagolni.
4. Egyszerű formájú, durva textíliákat tud vasalni, elsajátította a
hajtogatás technikáját, ismeri a ruhák helyét a szekrényben.
5. Betartja a baleset- és egészségvédelmi előírásokat.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Kézi mosás előkészítése, technikája és lépései; hagyományos
mosógép, centrifuga alkalmazása; öblítés, teregetés
szakszerűsége; mosó- és öblítőszer kiválasztása, adagolása;
vasalás előkészítése, egyszerű formájú,”durva” textíliák vasalási
technikájának és lépéseinek elsajátítása; egyszerű vasalt ruhák
hajtogatása, elhelyezése a szekrényben.
2. Tudja megkülönböztetni a textíliákat minőségük szerint és ismerje
azok tulajdonságait!
3. Magasabb szintű mosás - programozási ismeretekkel és mosógép
védelemmel.
4. Önálló döntés meghozatala a vasaló beállításával kapcsolatban.
5. Finom textíliák vasalásával ügyesség, precizitás, pontosság
fejlesztése, ok-okozati összefüggések felismertetése.
6. Bonyolultabb hajtogatási műveletek megtanulása.
7. Környezetének és ruházatának tisztán és rendben tartása váljon
belső igényévé!
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Munkafolyamatok helyes sorrendjének betartása.

Kommunikáció:piktog

2. Adott munka végzéséhez szükséges eszköz kiválasztása, az

ramok értelmezése

eszköz helyes technikával történő alkalmazása.
3. Megfelelő tisztítószer kiválasztása, adagolása.
4. Baleset- és egészségvédelem.
5. Anyagismeret alapfokon.
6. Automata mosógéppel mosás.
7. Vasalási technika fejlesztése, önállóság növelésével.
8. Hajtogatás továbbfejlesztése.
Ismeretek
1. Ruhadarabok szétválogatása, kézi mosás/ hagyományos
mosógéppel történő mosás, öblítés (3-szor), csavarás
/centrifugálás-állvány (teregető) felállítása, teregetés,
hajtogatás,állvány (vasaló) felállítása,vasaló beállítása, vasalás,
hajtogatás,elhelyezés szekrényben,eszközök elpakolása.
2. Lavór/teknő/kád, védőkesztyű (szükség esetén), mosógép,
centrifuga, teregető- és vasaló állvány, ruhacsipesz, vasaló.
3. Kézi, gépi, folyékony mosószer, mosópor (esetleg folttisztító),
öblítő szer, vasalást könnyítő folyadék.
4. Természetes anyag/kevert szálas/műszál:

Számolás-mérés:

5. eltérő mosási hőfok (programváltás),

mérési gyakorlatok,

6. eltérő szárítási technika (vállfán, fektetve),

űrmérték

7. eltérő vasalási hőfok,
8. eltérő tárolás (vállfán).
9. Anyagminőség szerinti programválasztás (programok, mosó- és
öblítő szer helyének ismerete).

Számolás-mérés:

10. Mosógép védelme.

mérési gyakorlatok,

11. Megfelelő anyaghoz megfelelő hőfok beállítása, szükség szerinti

tömegmérés,
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változtatása.

űrtartalommérés és

12. Bonyolultabb formájú ruhadarabok mozgatásának, simításának

mértékegységeik

fortélyai.
13. Gombolás, ruhalábak, ruhaujjak elhelyezése hajtogatáskor, vállfa
alkalmazása.

Környezet és
egészségvédelem:
egészség-, munka- és

Tevékenység

környezetvédelem,

1. színes/fehér ruhák szétválogatása,

Osztályfőnöki óra:

2. folttisztító használatának gyakorlása,

munkavállalás,

3. dörzsölő és csavaró mozdulat helyes elsajátítása, gyakorlása,

balesetvédelem,

4. 3-szori öblítés (2 meleg,1 hideg vízben),

baleset megelőzés,

5. mosó-, öblítőszer adagolása (mérőpohár/kupak/ml) képesség elsősegélynyújtás
szerint,
6. mosógép feltöltése, vízcsere szükség szerint (víz hőmérsékletének
tisztázása),
7. hagyományos mosógépbe helyezés (mennyiség becsléssel),
8. mosás (világos majd sötét/fehér majd színes ruhák),
9. állványok felállításának gyakorlása,
10. teregetés kötélre és állványra,
11. vasaló

beüzemelése,

hőfokszabályzó fixre állítása, vasaló

mozdulat elsajátítása, gyakorlása egyszerű formájú textíliákon (pl.
atléta, póló, ágynemű),
12. textíliák összehajtása, elhelyezése a szekrényben,
13. eszközök kitisztítása, eltörlése, elpakolása (vasaló hidegen),
14. anyagválogatás szín és minőség szerint,
15. programok rendelése a megfelelő agyagokhoz,
16. ruha betöltése, súlybecslése (ellenőrzésként mérése),
17. mosó - és öblítő szer kimérése (töltet mérete és vízkeménység
alapján), betöltése,
18. program beállítása, indítása,
19. tiszta ruhák kirázása, gyapjúk fektetve, ingek vállfán,
20. szárító/vasaló állvány állítása, teregetés,
21. száraz ruhák összehajtása vasaláshoz,
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22. ingek, nadrágok, esetleg függöny vasalása hőfok szabályzó
beállításával megbeszélés után, majd önállóan,
23. hajtogatásuk gyakorlása, elhelyezés a szekrényben polcon,
vállfán,
24. eszközök kitisztítása, eltörlése, elpakolása (vasaló hidegen).

Kulcsfogalmak/

hőfokszabályzó, folttisztító, vasalás könnyítő, teljes áramtalanítás,

fogalmak

program, gyapjú, műszál, selyem, pamut, vízlágyító, kemény víz.

Tematikai egység

3. Ágyazás, ágynemű csere

Előzetes tudás

1. Az ágynemű szellőztetése. Beágyazás. Az ágy letakarása.

Órakeret: 36

Megágyazás.
Tantárgyi fejlesztési

1. Az ágynemű csere komplex folyamata. A szennyes ágynemű
lehúzása, a tiszta ágynemű felhúzása, az ágyneműhúzás

célok

technikájának elsajátítása, alkalmazása.
2. Az ágyazás részmozzanatainak csiszolása (lepedő, ágytakaró
helyes összehajtása, felterítése).

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az ágyazás kivitelezésének gyakorlása. A lepedő és ágytakaró
esztétikus felhelyezése váljon belső igénnyé!

Környezet és
egészségvédelem:

2. Ágyneműt le-és felhúzása. A kisebb darabokhoz hasonló

egészség- munka-és

technikával történő bujtatás, figyelve a sarkok helyére.

környezetvédelem,
szervezetünk és

Ismeretek

igényei,

1. Kispárna, nagypárna biztonságos felhúzása után a nagyobb darab

az egészséges alvás

először segítséggel, majd a lehető legnagyobb önállósággal
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történő végzése.
2. Ágytakaró, lepedő ágyszélekkel párhuzamosan történő
felhelyezése.
Tevékenység
1. Szellőztetés.
2. Megágyazás, beágyazás folyamata.
3. Ágynemű le és felhúzása, hajtogatása.
4. Ágytakaró fel és leszedése, hajtogatása.
Kulcsfogalmak/

ágyszél, párhuzamos, sarok

fogalmak

4. Tematikai egység

Gombvarrás, ruhajavítás

Előzetes tudás

kétlyukú gomb varrása, előöltés le-felöltéssel

Tantárgyi fejlesztési

1. Négylyukú gomb varrása.

célok

2. Ruhajavításhoz használt öltések (fércöltés, gépi varrás kézen)

Órakeret: 36

megismerése, gyakorlása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Gombvarrás.
2. A varrásán elfeslett anyag javítanása.
3. Díszítőöltések valamelyikének (képességtől függően)

Osztályfőnöki óra:

felhasználása a textileknél (száröltés, láncöltés, lapos öltés,

szociális és társadalmi

keresztszemes öltés).

gyakorlatok, takarékos
háztartás, a szabadidő

Ismeretek

hasznos eltöltése

1. Kétlyukú és négylyukú gomb varrása.
2. Kisméretű gombok varrása.
3. Fonal- gomb-textil színharmóniája.
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4. Saját ruhanemű javítása varrással.
5. 1-2 díszítőöltés.
6. Tű befűzése, csomó kötése.
Tevékenység
1. Megfelelő eszközök kiválasztása, gyűszű használatának
gyakorlása.
2. Fonal tűbe fűzése, csomózása.
3. Esztétikus varrás a textil fonákján.
4. A varrás eldolgozása.
5. Különböző típusú és formájú gombok varrása.
6. Díszítőöltésekkel ajándéktárgyak dekorálása (tűpárna,
könyvjelző).

Kulcsfogalmak/

gyűszű, gépselyem, hímzőfonal

fogalmak

Tematikai egység

5. Díszítés (hétköznapi)

Előzetes tudás

1. -Lakás takarításának folyamata. Virágápolás, egyszerű formájú

Órakeret: 48

textíliák vasalása. Egyszerű anyag-megmunkálási technikák (pl.
termések felhasználásával), festés, rajzolás. Szövés tüskéken.
2. Nagytakarítás folyamata.
3. Egyszerű anyag-megmunkálási technikák (pl. termések
felhasználásával), sütött díszek.
4. Díszítőöltésekkel történő varrás.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. A közvetlen környezet otthonossá tétele. Tudja, hogy a szépség
alapja a tisztaság! Legyen igénye életterének esztétikus
kialakítására!
2. Közvetlen lakókörnyezetét készítse fel az aktuális ünnepre!
Ismerje az adott ünnep jelképeit, hagyományait és használja
ezeket otthona díszítésében!
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje azokat a módokat, kellékeket, melyektől a lakás egyedivé,
barátságossá tehető!

Osztályfőnöki óra:

2. A praktikus, nélkülözhetetlen bútorok mellett használjon díszítő

Társadalmi ismeretek:

funkcióval is rendelkező virágokat, szőnyegeket, textileket,

ünnepek, családi

képeket!

ünnepek

3. Törekedjen a harmónia megteremtésére!
4. Merje díszíteni környezetét saját munkáival is!
5. Legyen tisztában azzal, hogy minden ünnephez másfajta kellékek
illenek.

Háztartástan, életvitel:

6. Ünnepi asztal megtervezése, ajtó/ablak/asztaldísz elkészítése.

konyhatechnika,

7. Tudja, hogy az ünnepre fel kell készülni.

ünnepi terítés

8. Tudja idejét beosztani.
Ismeretek
1. Tisztaság: mindennapos takarítás; függönyök, terítők tisztán,
vasaltan; virágok rendszeresen gondozva.
2. Színek: színárnyalatok, egymást kiegészítő színek (sárga-kék;
vörös-kékeszöld; bíbor-zöld).
3. Stílus: bármi megengedett, ami szépérzékének megfelel.
4. Nagytakarítás ünnep előtt.
5. Ünnepi asztal harmóniája (abrosz, szalvéták, asztaldísz).
6. Sütött díszek elkészítése.
Tevékenység
1. Lakásbelsők nézegetése újságban, interneten.
2. Saját munkák készítése az ismert technikákkal (kép a falra,
szőnyeg a padlóra, díszpárna, terítő).
3. Ünnepi terítékek nézegetése, tapasztalatok gyűjtése újságokból,
internetről.
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4. Egyedi díszek saját kézzel (pl. terítőre hímzés, asztal
/ajtó/ablakdísz, torta, mézes sütése).
Kulcsfogalmak/

dekorálás, ízléses, harmónia, technika

fogalmak

születésnap, húsvét, advent, karácsony, szilveszter

Tematikai egység

6. Virágápolás, udvartakarítás

Előzetes tudás

talajlazítás, átültetés, levélápolás (lemosás, permetezés)

Órakeret: 35

udvarsöprés, hó eltakarítás
Tantárgyi fejlesztési

1. Az eddig tanult ápolási módok gyakorlása kiegészítve a
szobanövények szaporításával, tápoldatozásával.

célok

2. Az udvar rendszeres takarításának szükségessége az évszaknak
megfelelően.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Szaporítási módok megismerése, szakszerű végrehajtása.

Számolás-mérés:

2. Egyéb ápolási munkák és végrehajtásuk időbeli összefüggése (pl. mérési gyakorlatok, az
locsolás szükségessége növény igényétől, évszaktól függően 2 óra, eltelt idő
naponta, hetente, tápoldatozás tavasztól őszig 2 hetente,
talajlazítás, száraz levél eltávolítása szükség szerint).

Környezet és

3. Udvari munkák komplex végzése (szemét, ághulladék szelektált egészségvédelem:
összegyűjtése; söprés, lombsöprés; hó eltakarítás, jégoldás).

egészség- munka-és
környezetvédelem,

Ismeretek

munkavállalás, a

1. Egyszerű növényszaporítási módok: tőosztás, hajtatás, bújtatás.

növények sokoldalú

2. Vesszőseprű,

lombseprű,

hólapát

alkalmazása

komposztaprító funkciójának megismerése).
3. Jégmentesítés homokkal, hamuval.

(ágvágó, hasznossága az ember
életében, az eszközök
balesetmentes
használata,
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Tevékenység

elsősegélynyújtás

Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a gyakorlat során sajátítja
el az elméleti ismereteket.
Kulcsfogalmak/

komposzt – komposztáló - komposztaprító,

fogalmak

vesszősöprű, hólapát, környezetbarát jégoldás

Tematikai egység

7. Kitekintés/ Kertgondozás, cipőápolás

Előzetes tudás

1. Szobanövények ápolása, szaporítása.

Órakeret: 35

2. Udvar gondozása és eszközeinek használata.
3. Egyszerű cipőápolási munkák.
Tantárgyi fejlesztési

1. Ismerje a pihenőkert karbantartásának évszakonként ismétlődő
feladatait.

célok

2. Ismerje és használja a munkavégzéshez a megfelelő eszközöket,
azokat balesetmentesen használja.
3. A veteményesben alkalmazza az eddigi ismereteit a növények
ápolásához, gondozásához.
4. Kerti, utcai és benti cipők megfelelő ápolása. Takarékosságra,
környezetvédelemre nevelés.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Környezet és

1. Évszaknak megfelelő növényápolás a pihenőkertben.

egészségvédelem:

2. Növények termesztése, gondozása a veteményesben.

környezetvédelem, az

3. Különböző lábbelik tisztítása, ápolása.

ember és az élővilág
kapcsolata,

Ismeretek

környezetünk

1. A szobai és a kerti növényápolás párhuzama (talajlazítás-ásás,

tisztasága, a madarak

gereblyézés; tápoldatozás-trágyázás), a növényszaporítás egyéb
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módjai (vetés, palántázás), a növényápolási teendők kibővítése

hulladékgyűjtés

(gyomlálás, kapálás, kötözés, fűnyírás).
2. Lábbelik tisztítása.

Osztályfőnöki óra:

3. Utcai cipők portalanítása, krémezése, fényesítése, kerti

Társadalmi ismeretek

gumicsizma lemosása, benti lábbelik nedves, majd száraz törlése.

és gyakorlatok,
vásárlás, előkészület a

Tevékenység

felnőtt életre, a család

Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a gyakorlat során sajátítja

takarékos

el az elméleti ismereteket

gazdálkodása, a
munkák megosztása a
családban

Kulcsfogalmak/

trágya, permetlé, kártevőirtás

fogalmak
11.4.5.11. KONYHAI KISEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
1. A konyhai kisegítői munka ismereteinek elsajátítása.
2. A fejlesztett kompetenciák mentén a minél teljesebb munkahelyi integráció elérése.
3. A tanuló munkaerő-piaci felkészítésének támogatása.
Feladatok
1. A készségfejlesztő kerettanterv feladata, hogy korszerű szakmai ismereteket nyújtson a
konyhai kisegítő tevékenységek körében, megfelelő szaktudással támogassa a gyakorlati
képzés eredményességét.
2. Alakuljon ki a konyhai kisegítő munka gyakorlatával kapcsolatban pozitív hozzáállás,
hivatástudat, érezzék, hogy munkájuk fontos, fejlődjön a felelősségtudatos munkavállalói
magatartás.
3. A tanulók ismerjék meg és kövessék a pontos, fegyelmezett, technológiailag helyes
munkavégzés szabályait, tudjanak segítséget kérni és elfogadni a számukra ismeretlen,
problémás helyzetekben. Érezzék, hogy tevékenységükkel a közösség érdekeit segítik,
minél önállóbb munkájukat környezetük elismeri.
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A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés terén a készségfejlesztő kerettanterv elvégzése során fejlődik a tanulók
cselekedeteik

következményeinek

belátási

képessége,

a

felelős

magatartás

a

munkatevékenységek elvégzése során és a közösségben végzett munka eredményessége
érdekében tett erőfeszítés hasznosságának megélése.
Az önismeret és társas kultúra terén fejlődik a tanuló kommunikációs képessége a feladatok
egymásra épülése és a kölcsönös egymásra utaltság vonatkozásában. Megerősödik a tanuló
önbizalma a sikeres munkatevékenységek ellátásával, megéli a környezet számára hasznos
tevékenység elismerésének örömét.
A családi életre nevelés terén a tanuló olyan kompetenciákat sajátít el, amely jól hasznosítható
a családi munkamegosztás során is, támogatja az otthoni tevékenységek önálló elvégzését és a
teljes értékű felnőtt családtag érzésének erősödését.
A testi és lelki egészségre nevelés terén a készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása során
fejlődik a személyes higiénia fontosságának tudatossága, előtérbe helyezi az egészséges
táplálkozás és konyhatechnológiai eljárások alkalmazását. Fejlődik a munkatevékenységek
során a tanuló erőnléte, fizikai teherbíró képessége.
Felelősségvállalás másokért, önkéntességfejlesztési területen fejlődik a tanuló együttműködési
képessége a munkahelyen, elfogadja a megfelelő mértékű segítségnyújtást, irányítást,
probléma esetén képes segítséget kérni és adni.
Fenntarthatóság, környezettudatosság terén a készségfejlesztő kerettanterv fejleszti a
környezeti szennyeződések és környezetkárosító tevékenységek elkerülésének tudatosulását,
helyes szokásrend alakul ki a konyhatechnológiai eljárások során.
Pályaorientáció fejlesztési területen a tanuló megismeri a konyhai kisegítő munka
tevékenységeit, a készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása támogatja a tanuló számára a
munkatevékenységekhez szükséges segítségnyújtás mértékének megismerését és elfogadását.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
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A készségfejlesztő kerettanterv az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen támogatja
a gyakorlati tevékenységhez szükséges kommunikációs formák elsajátítását, a munkatársakkal
való együttműködésben szükséges beszédbátorság és párbeszéd fejlődését.
Matematikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv segíti a konyhai
tevékenységekben fontos mennyiségi fogalmak és mértékegységek használatának tartalmi
megértését, gyakorlását.
Természettudományos és technikai kompetenciaterületen elmélyülnek a tanulók ismeretei a
konyhai műveletekben használt gépek, berendezések működésében, az eszközök használata
során bekövetkező változások

megértésében,

a biztonsági

szabályok betartásának

fontosságában.
Szociális és állampolgári kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv segíti a tanuló
helyét megtalálni a családi és társadalmi munkamegosztásban, felkészül a felnőtt életben a
munka fontosságának és az elvégzett munka örömének megélésére.
A készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető tanműhely szükséges, a
tanulók testméretének és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel,
munkaasztalokkal felszerelve.
Eszközigény
1. tűzhely sütővel
2. hűtőszekrény
3. mosogató
4. tisztítószerek és -eszközök
5. mosogatószerek és -eszközök
6. tárolóedények
7. csomagolóanyagok
8. főzési alapanyagok
9. konyhai eszközök
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12

Heti órakeret

12

2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek

48

24

24

2. Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek

48

24

24

3. Áruismeret – Tárolás

48

24

24

4. Konyhai előkészítő eljárások

186

93

93

5. Konyha gépei és berendezései

48

24

24

6. Mosogatási tevékenységek

200

100

100

7. Takarítási tevékenységek

200

100

100

Szabadon tervezhető órakeret

86

43

43

Tematikai egység

1. Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek

Órakeret: 48

Előzetes tudás

Alapvető ismeretek a konyhai helységekről, gépekről, folyamatokról.

Tantárgyi fejlesztési

A konyhában az előkészítő, sütő-főző és tisztítási eljárások során

célok

előforduló veszélyhelyzetek megelőzése, balesetforrások
felismertetése, védő - óvó rendszabályok betartása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Munkaruha, munkacipő, védőruházat megismerése, tisztántartása.
Lógó, nem megfelelő méretű felszerelés veszélyei.
2. Gépek, berendezések, kéziszerszámok, vegyszerek megismerése,
biztonságos használata.

Környezet- és
egészségvédelem:
Egészségmegőrzés
– egészséges

3. Tűzvédelmi szabályok, tűzriadó terv megismerése.

életmód

4. Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása.
Ismeretek
1. Munka- és védőruha tisztántartásának, tárolásának szempontjai.
2. Gépek, berendezések, eszközök működése, célszerűsége,
veszélyhelyzetek felismerése, munkavédelmi eljárások.
3. Szúró, vágó, aprító eszközök alkalmazásának szabályai.
4. Tűzveszélyes berendezések, érintésvédelmi szabályok és égési
sérülés veszélyét rejtő lehetőségekkel történő óvatos magatartás
kialakítása.
5. Vegyszerek alkalmazásának, tárolásának szabályai.
6. Elsősegélynyújtás alapjai, értesítendők köre.
Tevékenység
1. Konyha veszélyes helyiségeinek, eszközeinek, berendezéseinek
megközelítése, kezelése.
2. Ruha- és cipőgondozási feladatok, gumikesztyű, kötény, fejfedő
fontossága.
3. Konyhai eszközök használata, tisztítása, előkészítése megfelelő
segítséggel.
4. Tisztítási és takarítási feladatok ellátásának és a balesetek
megelőzése közötti összefüggés felismertetése.
5. Vegyszerek felismerése, tárolása, biztonságos használata.
6. Elsősegély nyújtási gyakorlatok, elsősegélyláda elhelyezése,
eszközei. Segítségkérés lehetőségei.
Kulcsfogalmak/

Munkavédelem, munkaruha, védőruha, védőfelszerelés, baleset,

fogalmak

elsősegély, helyiségek, eszközök neve, vegyszerek elnevezése,
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szabályok rögzítése.

Tematikai egység

2.

Egészségvédelmi

és

környezetvédelmi Órakeret: 48

ismeretek
Előzetes tudás

Alapvető higiénés szabályok és a környezet tisztasági szabályainak
ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Egészség- és környezetkárosító tevékenységek és lehetőségek tudatos

célok

elkerülése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A konyhai munka során felmerülő egészségkárosító tevékenységek
felismerése, megelőzése, elkerülése.

Környezet és
egészségvédelem:

2. Környezeti károk és szennyeződések megelőzése, hulladékkezelési
megoldások alkalmazása.

Az emberi test,
Egészségmegőrzés

3. Szennyezés mentesítési alapismeretek elsajátítása.

– egészséges
életmód

Ismeretek
1. A fizikai munka során jelentkező fáradtság, megerőltetés jelzése,
megfelelő pihenőidő biztosításának fontossága.
2. A konyhai előkészítő munka során keletkező hulladék kezelése,
szelektív hulladékgyűjtés fontossága.
3. Konyhai maradék ártalmatlanítása, gyűjtése, szállítása.
4. Hulladék és szemét közötti különbség felismerése.
5. Rendszeres és rendkívüli takarítási eljárások megismerése.
Tevékenységek
1. Munkatevékenység és pihenő idő ritmusának betartása.
2. Hulladék szelektív csoportosítása (csomagolóanyagok, alapanyagok)
szerves, szervetlen válogatás.
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3. Komposztálási eljárások megismerése.
4. Konyhai maradék kezelése.
5. Egészséget kímélő, megfelelő védőfelszerelésben, megfelelő
anyagokkal, eszközökkel végzett takarítási eljárások.

Kulcsfogalmak/

Szennyeződés, konyhai maradék, takarító vegyszerek és eszközök

fogalmak

nevei, hulladék, szemét.

Tematikai egység

3. Áruismeret - Tárolás

Előzetes tudás

Háztartási konyhai helységek, berendezések ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Különböző élelmiszer alapanyagok és feldolgozott ételek tárolási

célok

eljárásainak, szakszerű hőkezelésének, tároló edényeknek,

Órakeret: 48

helyiségeknek, berendezéseknek alkalmazása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Előkészített és előkészítés előtt álló élelmiszer alapanyagok szabályos Számolás-mérés:
tárolásának alkalmazása.

Mértékegységek,

2. Az egyes árufajták számára kívánatos hőmérséklet és páratartalom
biztosítása.
3. Eredeti csomagolásban és átcsomagolt formában történő tárolás
különbségei, eltarthatóság idejének meghatározása.
4. Tároló helyiségek, edények célszerűsége, árucsoportok szerint.
5. Konyhai maradék szállítási, tárolási alapelvei.
Ismeretek
1. Előkészített és előkészítés előtt álló alapanyagok csoportosítása,
tárolási eljárásaik megkülönböztetése.
2. Tárolási módok csoportosítása hőmérséklet, páratartalom, fény stb
szerint.
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3. Csomagoláson feltüntetett és konyhai szabályzatban rögzített
eltarthatóság betartásának fontossága.
4. Tartósítási lehetőségek.
5. Lejárt szavatosságú anyagok megsemmisítésének szabályai. Romlott,
rossz minőségű, nem megfelelő állagú áru felismerése.
Tevékenység
1. Közreműködés minél önállóbban konyhai nyersanyagok, alapanyagok
helyes tárolásában.
2. Tartósítás és alapanyagok tárolása felhasználásig hőkezeléssel,
sózással, stb.
3. Nem megfelelő minőségű áru felismerése, megkülönböztetése jó
minőségű alapanyagoktól.
4. Konyhai előkészítő munka során az alapanyag és hulladék helyes
kezelése.
Kulcsfogalmak/

Nyersanyag, tároló edények és helyiségek, berendezések nevei,

fogalmak

szavatosság, lejárt szavatosság, eltarthatóság, tartósítás

Tematikai egység

4. Konyhai előkészítő eljárások

Előzetes tudás

Háztartásban használt konyhai alapanyagok, sütésre-főzésre történő

Órakeret: 186

előkészítésének ismerete.
Tantárgyi fejlesztési

Különböző élelmiszer alapanyagok szakszerű, takarékos előkészítése

célok

a feldolgozáshoz.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Konyhai alapanyagok tisztítási eljárásainak megismerése.

Kommunikáció:

2. Sütés-főzési előkészítési módok megismerése, céloknak megfelelő

Anyanyelv -

csoportosítása.

beszédfejlesztés
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Ismeretek
1. Konyhai nyersanyagok tisztításának, előkészítésének, darabolásának
lehetőségei és kívánalmai a felhasználási célnak megfelelően.
Tevékenység
1. Konyhai nyersanyagok tisztítása (például: mosás, hámozás,
tojásfeltörés)
2. Előkészítő munkák. (például: szeletelés, reszelés, darálás, klopfolás,
sózás, áztatás, panírozás, tojások szétválasztása)
Kulcsfogalmak/

Hámozás, darabolás, reszelés, gyalulás, klopfolás, panírozás,

fogalmak

bundázás, nyújtás, sodrás, az előkészítésben használt anyagok és
eszközök nevei.

Tematikai egység

5. Konyhai gépek, berendezések, kéziszerszámok Órakeret: 48
és textíliák

Előzetes tudás

Ismeretek a háztartásban előforduló konyhai gépekről.

Tantárgyi fejlesztési

A konyhai előkészítési és sütés, főzési eljárásokban alkalmazott

célok

eszközök, gépek megismerése, elővigyázatos alkalmazása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Gépek, kézi eszközök működésének, alkatrészeinek megismerése.

Kommunikáció:

2. Eszközök csoportosítása felhasználás szerint.

Anyanyelv-

3. Gépek működtetésében használatos piktogramok felismerése, jelentésük beszédfejlesztés.
megértése.

Nem verbális

4. Textilek, papíráru alkalmazásának lehetőségei.
Ismeretek
1. Konyhai eszközök és alkatrészek megnevezése, csoportosítása funkció,
működési elv szerint.
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2. Eszközök biztonsági előírásai, a balesetmentes használat szempontjai.
3. Konyhai eszközök használatakor alkalmazott piktogramok értelmezése.
4. Textíliák, papíráruk célirányos, takarékos használata.
Tevékenység
1. Konyhai eszközök minél nagyobb önállósággal történő használata.
2. Biztonsági, védő-óvó rendszabályok betartása a használat és a tisztítási
eljárások során.
3. Textilek, papíráru csoportosítása, célszerű használata.

Kulcsfogalmak/

Konyhai gépek, berendezések, alkatrészek megnevezései,

fogalmak

piktogramok értelmezései.

Tematikai egység

6. Mosogatási tevékenységek

Előzetes tudás

Háztartási mosogatási ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

A nagykonyhai mosogatási műveletek ismerete.

Órakeret: 200

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Mosogató helyiségek funkciójának ismerete.

Osztályfőnöki:

2. Mosogató és tisztítószerek és eszközök megismerése.

Beilleszkedés,

3. Mosogató és mosogatógép tisztántartásának fontossága.

alkalmazkodás

Ismeretek

Környezet és

1. Mosogató helyiségek célja, berendezései.

egészségvédelem:

2. Mosogató és tisztító szerek tárolása, biztonságos alkalmazása.

Élettelen

3. Vegyszereken található piktogramok értelmezése.

környezet –
környezeti

Tevékenység

ártalmak
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1. Edények tisztítási feladatainak szakszerű ellátása.
2. Evőeszközök mosogatása.
3. Tároló- és szállítóedények mosogatása.
4. Megfelelő óvatosság a mosogatási tevékenységek közben.
Kulcsfogalmak/

Mosogató eszközök és anyagok megnevezései.

fogalmak

Tematikai egység

7. Takarítási tevékenységek

Órakeret: 200

Előzetes tudás

Háztartásban alkalmazott takarítási módok ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

A konyha szakszerű takarításának megismerése és alkalmazása.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Takarító és tisztítószerek és eszközök megismerése.

Osztályfőnöki

2. Takarítóeszközök tisztántartásának fontossága.

óra:

3. Takarítószereken található piktogramok értelmezése.

Beilleszkedés,
alkalmazkodás

Ismeretek
1. Takarítóeszközök és tisztítószerek szakszerű és célszerű használata.

Környezet és

2. Biztonságos anyag és eszközhasználat módjai.

egészségvédelem:
Élettelen

Tevékenység

környezet –

1. Takarítási műveletek szakszerű ellátása.

környezeti

2. Megfelelő óvatosság takarítás közben.

ártalmak

Kulcsfogalmak/

Takarító eszközök és anyagok megnevezései.

fogalmak
11.4.5.12. MÉZESKALÁCS-SÜTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
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Célok
1. Fejleszteni a rendszeres, folyamatos és kitartó munkavégzéshez szükséges megismerő
funkciókat, szociális készségeket és képességeket.
2. A mézeskalács készítés elméleti ismereteinek elsajátítása, annak megfelelő alkalmazása a
gyakorlati munkatevékenységek során.
3. A mézeskalács készítéséhez szükséges anyagok, eszközök, technikák és azok
alkalmazásának megismerése, begyakorlása az önálló munkatevékenységek során.
4. Képességekhez mérten minél kevesebb segítséggel esztétikus, mutatós mézeskalácsproduktumok létrehozása.
5. A tanulók tanulják meg értékelni a saját és mások alkotó munkáját, illetve annak
eredményeit.
Feladatok
1. A képességek függvényében a mézeskalács készítés technikájának minél teljesebb
elsajátítása.
2. A mézeskalács-készítés anyagainak, eszközeinek megismerése, adekvát használatának
kialakítása.
3. Mennyiségek és mérések gyakorlati alkalmazása a munkatevékenységek során.
4. A mézeskalács-készítés műveleti sorrendjének megismerése, gyakorlása, elsajátítása.
5. Jártasság kialakítása a díszítési technikák alkalmazásában és a kész termékek
csomagolásában.
6. A sütőberendezés biztonságos üzemeltetésének elsajátítása.
7. A higiéniai, munka- és balesetvédelmi követelmények megismerése és betartása a
munkafolyamatok végzése során.
8. A manipulációs készségek, kreativitás, az ízlésvilág és esztétikai érzék fejlesztése.
9. Lehetőségek biztosítása az egyéni ötletek megvalósítására és önkifejezésre.
10. A munkavégzéshez szükséges monotónia tűrés és kitartás fejlesztése.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: A munkatevékenységek során fejlődik a másokhoz való alkalmazkodás
képessége, a problémamegoldás, önfegyelem, kitartás, kötelességtudat.
509
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megtanulják értékelni saját és társaik munkáját illetve az általuk létrehozott produktumokat. A
balesetmentes munkavégzés szabálykövető magatartás kialakítását igényli.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók a képzés során népi hagyományokat, nemzeti
motívumokat ismernek meg, melyeket fel is használnak a mézeskalács készítő és díszítő
eljárások során.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A mézeskalács termékek készítése során a tanulók
mélyebben megismerik saját képességeiket és határaikat. A hatékony és balesetmentes
műhelymunkában elkerülhetetlen a körültekintő, egymásra figyelő, egymást támogató attitűd
és a megfelelő szociális interakciók kialakítása, fejlesztése.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók elsajátítják az alapanyagok
takarékos felhasználását és újrahasznosítását, a munkatevékenységek során keletkezett
háztartási hulladékok megfelelő kezelését.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A tanulók szókincse a mézeskalács készítéséhez kapcsolódó
szakszavakkal (alapanyagok, eszközök, díszítő eljárások) bővül, a társas érintkezéshez
szükséges kommunikációs formulákat műhelymunka keretein belül gyakorolják.
Matematikai kompetencia: Az elméletben megtanult mértékegységeket és méréseket
munkatevékenységekbe ágyazva sajátítják el és gyakorolják. A minél önállóbb feladatvégzés
szükségessé teszi a logikus gondolkodást és a hatékony problémamegoldást.
Szociális és állampolgári kompetencia: A kis létszámú csoportban végzett munkatevékenység
lehetővé teszi az intenzívebb egymásra figyelést, a segítőkészség, tolerancia és
együttműködési készség fejlesztését. A balesetmentes és eredményes feladatvégzés feltételezi
a szociális érintkezés alapvető szabályainak betartását.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Az alkotó munka során lehetővé válik
az egyéni elképzelések kreatív kifejezése, fejlődik a szép iránti fogékonyság és az esztétikai
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érzék. A tanulók az elméleti ismeretek tanulása során népi hagyományokkal ismerkednek
meg, nyitottabbá válnak a művészetek és művészeti alkotások befogadása iránt.
A mézeskalács-sütő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
1. A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető tanműhely.
2. A tanulók testméretének és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes
székek.
3. Munkaasztalok.
Eszközigény
1. tűzhely sütővel
2. szagelszívó
3. hűtőszekrény
4. mosogató
5. gyúrótábla, sodrófa, ütőfák, kiszúró formák
6. tálak, tálkák, tányérok, szita,
7. habverő (kézi- és gépi), írókás-zacskó,
8. konyhai mérleg
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

8

2 éves órakeret

576

Ebből kötött

518

Szabadon tervezhető órakeret

58

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam
1. Anyag és eszköz ismeret

511

11. – 12.

11.

12.

42

42

-
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2. Mézeskalács készítés technikája

134

134

-

3. Mézesbábok készítése

83

83

-

4. Ütőfás mézeskalács készítése

100

-

100

5. Mézespuszedlik, mézescsemegék

30

-

30

6. Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése

129

-

129

Szabadon tervezhető órakeret

58

29

29

Tematikai egység

1. Anyag- és eszközismeret

Előzetes tudás

Konyhatechnikai alapismeretek, konyhai takarítási munkafázisok.

Tantárgyi fejlesztési

A mézeskalács készítés alapanyagait, eszközeit kiválasztani és

célok

funkciónak megfelelően használni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 42

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. Biztosítsa a higiéniát a konyhában, mézes-műhelyben.

anyanyelv,

2. Csoportosítsa az anyagokat és az eszközöket.

beszédfejlesztés;

3. Tudjon rendet rakni, mosogatni, takarítani.

olvasás-írás;

4. Megismerni a baleset-megelőzés szabályait, képessé válni a
körültekintő, balesetmentes munkavégzésre.
Környezet és
Ismeretek

egészségvédelem: az

1. Mézeskalács-készítő mesterség története.

emberi test

2. Méz és mézeskalácsosság.
3. Alapanyagok, eszközök.
4. Balesetvédelmi ismeretek.

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt

Tevékenység

életre

1. Hagyományokhoz, ünnepekhez illő mézeskalácsformák
megismerése.
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2. A méhek, méz és termékeinek ismerete.
3. A mézestészta készítéséhez szükséges anyagok és eszközök
megismerése, megtanulása, kiválasztása, csoportosítása.
4. Mintagyűjtemény megtekintése.
Kulcsfogalmak/

A háztartásban tanultak kibővítése új fogalmakkal (eszközök,

fogalmak

alapanyagok).
esztétikai, szimbólum, folklór, kiszúrás, lazítás, cukortészta

Tematikai egység

2. Mézeskalács készítés technikája

Előzetes tudás

Konyhatechnikai alapismeretek – alapanyagok, eszközök,

Órakeret: 134

munkafázisok.
Tantárgyi fejlesztési

Mézestésztát minél nagyobb önállósággal összeállítani, esztétikus,

célok

míves alkotásokat készíteni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje az olajos magvakat és a sodrás műveletét.

Kommunikáció:

2. Fokozott elővigyázatosság és felügyelet mellett önállóan süsse

anyanyelv,

meg a mézeskalács tésztát. Ismerje, tudja a sütési időt és tartsa be. beszédfejlesztés;
Ismerje a próbasütést és a sütő- berendezést.

olvasás-írás;

3. Ismerje és tudja a tojásfehérje és porcukor mennyiségét, ismeretei
szerint készítsen írókamázat.
4. Ismerje fel a mézestészta hibáit (túl kemény, túl laza) és tudja a
javítási eljárásokat.

Számolás-mérés:

5. Sajátítsa el a fóliahegesztő és az olló balesetmentes használatát

térbeli és időbeli

6. Ismerje fel a csomagolóanyagokat.

tájékozódás;

7. A mézeskalácsot ízlésesen, szépen tudja becsomagolni.

mértékegységek,
mérések

Ismeretek
1. Mértékegységek, mérés
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2. Mézeskalácstészta összeállítása
3. Sodrás művelete
4. Nyújtás, kiszúrás
5. Díszítés magokkal, rátéttel
6. Sütés
7. Írókázás
8. Hibajavítás
9. Csomagolás
Tevékenység
1. Az anyagok és eszközök kiválasztása után, mézes-tészta készítése:
alapanyagok mérlegen való kimérése, tojás fertőtlenítése,
szétválasztása mézes-tészta összeállítása segítséggel, gyúrás.
2. Mézes-tésztából sodrási eljárással mézes-figurák készítése,
gyakorlása.
3. A pihentetett mézes-tészta újragyúrása, nyújtása és formával való
kiszúrása.
4. A kinyújtott és kigyúrt mézes-tészta díszítése olajos magvakkal és
rátéttel

kombinálva

minta

szerint

és

egyéni

ötletek

megvalósításával.
5. A már megismert mézeskalács-készítés technikája után (sodrás,
kiszúrás, díszítés), a mézes-tészta kisütése önállóan felügyelet
mellett.
6. Írókamáz készítése fertőtlenített tojásfehérjéből és többször
átszitált porcukorból. Irókazacskó készítése.
7. Írókázás gyakorlása papíron: pötty, vonal. Gyakorlás után a kész
mézeskalács díszítése írókamázzal, minta szerint.
8. A nem megfelelő állagú mézestészta hibájának kijavítása
önállóan, segítséggel.
9. A kész mézeskalács csomagolása.
Kulcsfogalmak/

mennyiségek: gramm, dekagramm, kilogramm fogalma

fogalmak

gyúrás, pihentetés, járulékos anyagok fogalma, recept, fertőtlenítés
sodrás, kenés, csiga, kígyó
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gyúrótábla, sodrófa, nyújtófa, kiszúrás, lisztezés
díszítés fogalma, olajos magvak: lenmag, szezámmag,
napraforgómag, tökmag, dió, mogyoró, mandula
rátéttészta fogalma
sütési idő, perc fogalma
irókázás, írókamáz, fogalma, díszítés
írókazacskó, fóliahegesztő, szárítás
hibajavítás fogalma, állag, képlékenység
csomagoló anyagok és elnevezésük: celofán, folpack, kötözőszalag,
cellux, termék fogalma, ízlés, esztétika

Tematikai egység

3. Mézesbábok készítése

Előzetes tudás

Mézestészta alapanyagai, összeállítása.

Tantárgyi fejlesztési

Ízléses, míves munkadarabokat készíteni minél nagyobb

célok

önállósággal.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 83

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Minél önállóbban legyen képesek a mézestészta anyagainak és
mennyiségének összeállítására.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Segítséggel készítsen írómázat és írókazacskót.

beszédfejlesztés;

3. Gyakorlás után önállóan tudja írókázni a mézesbábot.

olvasás-írás;

4. Használja szakszerűen az ollót és a kést.

Szimbólumfelismerés

5. Legyen elővigyázatos a sütésnél.
6. Cukortésztát készítsen a megadott recept szerint önállóan,
felügyelet mellett.
Számolás-mérés:
Ismeretek

térbeli és időbeli

1. Mézeskalács tésztából baba, huszár, szív, tányér készítésének

tájékozódás;

munkafázisai.

mértékegységek,

2. Cukortésztás munkadarabok (baba, huszár, szív, tányér)
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készítésének lépései.
3. Festés, díszítés alapanyagai, minták.

Etika: az
ítélőképesség, az

Tevékenység

erkölcsi- és esztétikai

1. Sablon készítése, forma lerajzolása kartonra, ollóval kivágása.

érzék fejlesztése

2. Mézes-tészta készítése, pihentetése, kinyújtása, sablon tésztára
tétele és késsel való kivágása.
3. Mézesbáb díszítése a megismert és megtanult írókázással.
4. Sütés, szárítás, csomagolás gyakorlása.
5. Cukortészta készítése: cukorból, vízből szalakáliból, lisztből
főzéssel.
6. Hűtés, összekeverés, nyújtás, sablon körbevágása, sütés.
7. Munkadarabok ételfestékkel való befestése.
8. Szárítás, írókázás, szárítás, csomagolás.
Kulcsfogalmak/

sablon, cukortészta fogalma

fogalmak

ételfesték, zselatin

Tematikai egység

4. Ütőfás mézeskalács készítése

Előzetes tudás

A mézestészta készítés eszközeinek, alapanyagainak ismerete, egyes

Órakeret: 100

munkafázisok (pl.: alapanyagok kiválasztása, tészta összeállítása)
önálló végzése.
Tantárgyi fejlesztési

Esztétikus munkadarabokat létrehozni.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. Tudjon a már megismert és megtanult módon mézestésztát

anyanyelv,

készíteni.

beszédfejlesztés;

2. Tudja a sima mézestészták közötti különbséget.
3. Legyen képes irányítás mellett önállóan dolgozni.

516

olvasás-írás;

2093

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Ismeretek

Számolás-mérés:

1. Ütőfás mézeskalács készítésének munkafázisai.

térbeli és időbeli
tájékozódás;

Tevékenység

mértékegységek,

1. Ütőfás mézestészta készítése, pihentetés után kinyújtása.

mérések

2. Az ütőfának megfelelő méretre kivágás, mintázás, nyomkodás,
sütés.
3. Csomagolás, gyakorlás.
Kulcsfogalmak/

A mézeskalács-készítés során megtanult fogalmak ismerete és helyes

fogalmak

használata, sorrendje.
ütőfák fogalma.

Tematikai egység

5. Mézespuszedlik, mézescsemegék

Előzetes tudás

A mézestészta készítés eszközeinek, alapanyagainak ismerete, egyes

Órakeret: 30

munkafázisok (pl.: alapanyagok kiválasztása, tészta összeállítása)
önálló végzése.
Tantárgyi fejlesztési

Receptet követve ízletes mézes csemegéket készíteni.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A recept szerint – segítséggel - készítse el a puszedlit.

Kommunikáció:

2. Ismerje fel a megmaradt mézeskalács felhasználását és abból új

anyanyelv,

ízletes csemegét készítsen.

beszédfejlesztés;
olvasás-írás;

Ismeretek
1. Mézes-puszedlik készítésének alapanyagai, fázisai.
2. Mézes csemegék alapanyagai, készítésének menete.
3. Makron (macaron) készítésének alapanyagai, lépései.
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térbeli és időbeli
Tevékenység

tájékozódás;

1. Szakácskönyvek, süteményes weboldalak tanulmányozása,

mértékegységek,

receptek keresése, kiválasztása.

mérések

2. A recept szerint a mézestészta-puszedli készítése, formázása,
sütése, bevonása.
3. A megmaradt mézeskalácshoz ízesítők hozzákeverésével mézes
csemege készítése.
4. Makron recept alapján történő elkészítése.
Kulcsfogalmak/

Az ismert fogalmak mellett a mézes-puszedli, mézes-csemege és

fogalmak

bevonás fogalma.

Tematikai egység

6. Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése Órakeret: 129

Előzetes tudás

Mézestészta alapanyagának, összeállításának, díszítőeljárásoknak
ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Minél kevesebb segítséggel térbeli mézeskalácsot tervezni és
összeállítani.

célok

2. Esztétikus munkadarabokat létrehozni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tudja a már megismert és megtanult alaptészta készítésének
műveleteit, ügyelve az esetleges hibákra.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Tudjon sablont készíteni és használni.

beszédfejlesztés;

3. Alkalmazza a megismert díszítési technikákat (tetszőlegesen a

olvasás-írás;

tanuló ízlésének megfelelően).
4. Ismerje a sütést, tűzhelyet.
5. Ismerje a csomagoló anyagokat.

Számolás-mérés:

6. Balesetmentes, önálló munkavégzéshez rendelkezzen megfelelő

térbeli és időbeli

tudással.

tájékozódás;
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mértékegységek,
Ismeretek

mérések

Térbeli mézeskalács tervezésének, elkészítésének menete.
Etika: az
Tevékenység

ítélőképesség, az

1. papíron a térbeli mézeskalács megtervezése (forma, minta

erkölcsi- és esztétikai

szerint). Mézes-tészta készítése, kivágása sablonnal (díszítés

érzék fejlesztése

magokkal)
2. sütés, írókázás, összeállítás
3. szárítás, csomagolás
4. gyakorlás önállóan minta alapján és egyedi ötletek
felhasználásával.
Kulcsfogalmak/

Tervezés fogalma.

fogalmak
11.4.5.13. MOSODAI KISEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
1. A mosodai kisegítő tevékenységek, a szükséges fogások, mozdulatok begyakorlása, a
szükséges készségek elsajátítása.
2. Egyéni képességek szerint differenciált segítségnyújtás mellett az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazása.
3. A tanulók munkavállalói alapismeretei bővülnek.
4. A gyakorlatok során a munkaerő-piaci lehetőségekkel való megismerkedés.
5. A tanulókban a mindennapi élet során jól hasznosítható tudás alapozódik meg, amellyel a
munkaerőpiacon sikeressé válhatnak, így elősegítve társadalmi integrációjukat.
Feladatok
1. Elmélyíteni, kiegészíteni a megszerzett általános műveltséget.
2. Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség
alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.
3. Alapfokú

mosodai

kisegítő

ismeretek

elvégzéséhez.
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4. A tanuló legyen képes az egyszerűbb mosodai munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló
kivitelezésére, a mosodai tevékenységek során megismert eszközök adekvát használatának
elmélyítésére.
5. Balesetvédelmi szabályok betartása melletti munkavégzés.
6. A mosodai szaktanteremben a technológiai sorrendek, eszközök, gépek rendeltetésszerű
használata.
7. A tanuló ismerje meg a szakkifejezéseket.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a mosodai szakmához társított
szabálykövető magatartás érvényesítése, a mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és
a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi
cselekvés kívánatos összhangját felismeri. A folyamat végén a tanulók képesek lesznek
cselekedeteik következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás
érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzetük, társaikkal és az
őket körülvevő személyekkel szembeni elfogadásuk, segítőkészségük. Magatartásukban
fejlődik az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeikben a
kívánatos

mértéktartás.

Feladataik

és

munkatevékenységeik

során

megerősödik

kötelességtudatuk.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén
felkészülnek a társadalmi elvárásoknak megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására,
megismerik és szükség szerint igénybe veszik az önérvényesítés intézményes lehetőségeit.
Betartják az együttélés szabályait, tiszteletet tanúsítanak az emberi méltóság és az emberi
jogok iránt.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a
tanulókban kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énkép, a mosodai tevékenységek közben
megismerik és tudják kontrollálni a viselkedésüket. A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt
visszajelzései alapján fejlődik önértékelésük, önbizalmuk. Kialakul a társakkal, ismerős és
ismeretlen környezettel szembeni bizalom és bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A
mosodai eszközismeret segítségével a tevékenységek közben ügyelnek saját és társaik
épségére.
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A családi életre nevelés: Képessé válnak a mosodai tevékenységek műveleteinek elvégzésére
otthoni környezetben. Ismereteket szereznek a családi munkamegosztás működéséről.
Megismerik az alapvető gondoskodáshoz szükséges mosodai eljárásokat.
A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanulók
tudatos törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. A
gyakorlati munka során megismerik a tisztítószerek hatását a testi egészségre, tudjanak
óvatosan, biztonságosan, megfelelő mennyiségben bánni a tisztítószerekkel az egészség
megőrzésének érdekében.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: Bővülnek a tanulók tapasztalatai közvetlen
környezetükben élők különbözőségéről, erősödik az elfogadás érzése. A segítő magatartás
fejlesztésével

számos

olyan

képesség

alakul

ki

(együttérzés,

együttműködés,

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek elősegítik a társai
iránti toleranciát és tiszteletet.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges
és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. Képesek lesznek
takarékosan használni a mosodai tevékenységek során alkalmazott ápoláshoz, védelemhez
szükséges anyagokat (víz, mosószerek). Kialakul a tudatos fogyasztói alapismeret. Ismerik és
alkalmazzák a tudatos szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül az újrahasznosítás
alapismerete, adekvát alkalmazása.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A tanulók az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen
elsajátítják

a

mosodai

kisegítő

készségfejlesztő

kerettanterv

során

használatos

szakkifejezéseket (moshatóság, vasalhatóság, keményítés, szárítás, hajtogatás, textíliák fajtái).
Rögzül a mosodai tevékenység során használt tisztító- és mosószereken, a ruhaneműk
címkéin feltüntetett piktogramok, kezelési útmutatók jelentésének ismerete. Alkalmazzák a
társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs formákat a gyakorlati tevékenységek
során. Interperszonális kapcsolataikban a tisztelettudó, társas kommunikáció szabályait
betartják. Megismerik a munkavállalói alapokhoz szükséges, munkahelyeken alkalmazott és
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használt szabálykövető, normákat betartó önkifejezési formákat. Képessé válnak utasítások
szerinti feladatok elvégzésére. (veszélyes anyagok, gépek, eszközök használata).
Matematikai kompetencia: A matematikai kompetenciaterület a mindennapi élethelyzetekben
szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. A gyakorlati tevékenységbe ágyazott téri
tájékozódás fejlesztése, a mosodai tevékenység során szerzett mennyiségfogalmak és
mértékegységek (hosszúság, űrtartalom) kialakítása fontos szerepet kap a hétköznapi
munkában. A mosodai gyakorlati tevékenység során fejlődik a tanulók mérési, becslési
képessége, kialakul az ok-okozati és logikai összefüggések meglátásának és felismerésének
képessége. Képesek anyagtípusok szerint csoportosítani, színek szerint válogatni a különböző
ruhadarabokat. A vasalási műveletben alkalmazzák az elméletben tanult ismereteket a vasalási
hőfokra vonatkozóan.
Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos és technikai
kompetencia területen a tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség
kialakítása folyik, a mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében
a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a
cél. A tanulók ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képesek
leírni és magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Képesek az évszaknak
megfelelő ruhadarabokat előkészíteni, válogatni. A technikai kompetencia fejlesztése lehetővé
teszi a mosodai tevékenységhez szükséges technikai berendezések (mosógép, mángorló,
szárító, vasaló) ismeretét és megfelelő balesetmentes használatát.
Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a
tanulókat abban, hogy megtalálják helyüket, feladatukat a családi és a társadalmi
munkamegosztásban. Az állampolgári kompetenciák fejlesztése a tanulók gyógypedagógiaipszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a gyógypedagógus a tartalmakat
sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. Képessé válik a családi
munkamegosztásban, otthoni környezetben ruhadarabjaik tisztántartására, ez által hasznosítva
a mosodai készségfejlesztő kerettanterv által nyújtott kompetenciákat. Gyakorolják a
közösségi viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia területén a tanulók felismerik reális lehetőségeiket, képességeiknek határait,
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megtanulják kitűzött céljaik elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások
segítségét. Felmérik a koruknak megfelelő élethelyzetekben a számukra kedvező
lehetőségeket és élnek azokkal, tájékozódnak a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési,
munkavégzési, munkavállalói technikákra vonatkozó kompetenciáik (tervezés, szervezés,
ellenőrzés, értékelés, becslés, döntés, irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége,
megbízhatóság, felelősség- és kötelességtudat, tenni akarás). A mosodai kisegítő
készségfejlesztő kerettanterv tanítási-tanulási folyamatában a tanulók minden esetben saját
cselekedeteiknek tükrében ismerjék fel lehetőségeiket, próbálják elérni céljaikat.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A tevékenységük során tudatosan
alakítják ki a megfelelő környezetet, ügyelnek az esztétikumra és a praktikusságra. A vasalási
és hajtogatási műveletek végzése alatt belső igényükké válik a szépre és az igényességre való
törekvés a tervezéstől a kivitelezésig.
A mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
A munkatevékenység tanulása az iskolai - e célra kialakított - gyakorlóhelyen történhet.
Szükséges a jól felszerelt, korszerű tanműhelyek, terepgyakorlati helyszínek (mosoda)
biztosítása, amelyek a munkatapasztalat szerzés lehetőségeit nyújtják a tanulók számára.
A tanulók kényelmes és egészséges munkavégzését lehetővé tevő munkaasztal és ülő
alkalmatosság. Az anyagokat és munkadarabokat megfelelően tároló raktárhelyiség, illetve a
raktározásra alkalmas polc, vagy szekrények.
Eszközigény
1. fehér vagy világos színű munkaruházat
2. mosógép
3. mosószer
4. öblítő
5. fehérítő
6. vízlágyító
7. keményítő
8. színfogó kendő
9. mosózsák
10. folttisztító folyadékok
523

2100

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

11. folttisztító szappanok
12. áztató lavór
13. védőkesztyű
14. mángorló
15. vasaló
16. vasalóállvány
17. vasaló folyadék
18. centrifuga
19. szárítógép
20. ruhaszárító állvány
21. vállfa
22. szobainas
23. ruhazsák
24. felmosó vödör
25. felmosó nyél
26. felmosó fej
27. partvis
28. szemétlapát
29. szemeteszsák
30. felmosó folyadék
31. portörlő szer
32. portörlő rongy
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

8

2 éves órakeret

576

Ebből kötött

518

Szabadon tervezhető órakeret

58

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
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Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

72

36

36

2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük

72

36

36

3. Tisztítószerek

54

27

27

240

120

120

5.Takarítási munkafolyamatok

80

40

40

Szabadon tervezhető órakeret

58

29

29

1. Mosodai eszközök, berendezések. Veszélyforrások,
balesetvédelem

4.Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, szárítás, vasalás,
hajtogatás)

Tematikai egység

1.

Mosodai

eszközök,

berendezések. Órakeret: 72

Veszélyforrások, balesetvédelem
Előzetes tudás

Balesetvédelmi alapismeretek; mosodai eszközök ismerete; higiéniai
alapismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket kiválasztani,

célok

mosodai munkafázisokat önállóan végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Mosodai gépek funkciójának, működésének megismerése, adekvát Kommunikáció:
anyanyelv, olvasás-

használatuk elsajátítása.
2. A munkatevékenységeknek megfelelő eszközök, elektromos

írás; beszédfejlesztés

berendezések kiválasztása.
3. Jártasság kialakítása a mosodai eszközök használatában.

Számolás-mérés:

4. Kitartó, precíz, önálló munkavégzés.

Térbeli és időbeli
tájékozódás;

Ismeretek

műveletek;

1. Mosodai eszközök, gépek működése, funkciója, felhasználási

mértékegységek,
mérések

területek.
2. Mértékegységek és mérőeszközök.
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3. Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai.

Etika: egyén,

4. Mosodai veszélyforrások

közösség, társadalom;

5. Balesetvédelem

önismeret;

6. Mosószerek tárolása. Vegyszerek elkülönítése.
7. A feladatok sorrendje.
8. A mosoda területei.

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt

Tevékenység

életre

1. Mosógépek, szárítógépek, vasalógépek, elektromos berendezések
működésének megfigyelése. Előforduló veszélyhelyzetek
felismerése.
2. A vegyszerekhez tartozó piktogramok ismerete. A megfelelő
vegyszer használata a különböző munkafolyamatoknál. A
veszélyes anyagok elkülönítése.
3. Ruhák szétválogatása színek, anyagok és szennyezettség alapján.
4. A munkafolyamatok egymásra épülésének megfigyelése,
megértése.

A különböző

mosodai feladatok kipróbálása.
5. Mosógépek, szárítógépek beprogramozása, beindítása.

A

vegytisztító berendezés használatának megismerése.
Kis és nagy kapacitású mosógép megkülönböztetése.
A mángorlógép használata. A vasalás műveletének kipróbálása.
Kulcsfogalmak/

mosoda, centrifuga, vasaló, mángorló, energiatakarékos mosógép,

fogalmak

szárítógép,
víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés,
vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat

Tematikai egység

2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük

Előzetes tudás

Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Ismerje meg a textíliákat és tulajdonságaikat. Kezelje a mosáshoz

célok

szükséges eszközöket, szükség esetén kézzel kimosson egy-egy

Órakeret: 72

ruhadarabot. Válassza ki a mosáshoz szükséges tisztítószereket.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Értse a jelöléseket és jeleket. Törekedjen precizitásra és
alaposságra.

Kommunikáció:
anyanyelv, olvasás-

2. Egyre nagyobb önállósággal tudja a textilfajtákat felismerni és

írás; beszédfejlesztés

válogatni.
3. Képes legyen felismerni a különböző típusú szennyeződéseket és
tudja meghatározni az azoknak megfelelő tisztítási eljárást.

Számolás-mérés:
Térbeli és időbeli

4. Reális, megvalósítható igényességet alakítson ki az öltözködéssel tájékozódás;
kapcsolatban.
5. Tudja, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni.

Osztályfőnöki óra:

6. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztántartása.

felkészülés a felnőtt

7. Ismerje a textíliák csoportjait.

életre

8. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges mosószert.
9. Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait.
10. Ismerje a kezelési utasítások jeleit.

Környezet és

11. Ismerje a helyes ruhatárolási módokat.

egészségvédelem: az
emberi test

Ismeretek
1. A textília összetétele
2. A moshatóság jelzése
3. A vasalhatóság jelzése
4. Mosható, vasalható, csak vegyileg tisztítható textíliák
5. A textílián keletkezett szennyeződések
6. Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason,
hajtogatva)
Tevékenység
1. A mosószerválaszték áttekintése. (a választás szempontjai: ára,
milyen célra kívánom használni? –folttisztító hatás, színes textil,
alapanyag), használati utasítás és adagolás
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2. Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló
végzése felügyelet mellett
3. Látogatás ruhatisztító szalonba.
4. Tisztasági szabályok gyakorlása.
5. Ruhadarabok hajtogatása.
6. Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-, csiptetős
fogas), évszaknak megfelelő ruhanemű előkészítése, a nem
használtak tárolása.

Kulcsfogalmak/

energiatakarékos mosógép, szárítógép,

fogalmak

víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés,
vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó,
szekrényillatosító

Tematikai egység

3. Tisztítószerek

Előzetes tudás

Tisztítószerek alapvető ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

Tudja kiválasztani a használni kívánt tisztítószereket.

Órakeret: 54

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje a különböző tisztítószereket, és meg tudja határozni, hogy Kommunikáció:
a tisztítási folyamatok során mikor kell azokat alkalmazni.

anyanyelv, olvasás-

Tisztában legyen azzal, hogy a tisztítószereket óvatosan,

írás; beszédfejlesztés

biztonságosan kell kezelni.
2. Hatékonyan és gazdaságosan végezze a munkáját, például
megfelelő szert, megfelelő mennyiségben használjon.
3. Legyen képes felismerni a textilen található szennyeződések
fajtáit, tudja hozzátársítani a megfelelő adalékanyagot.
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Ismeretek
1. A tisztítószerek megfelelő használata
2. A mennyiség megválasztásának szempontjai (adagolások)
3. Mosószerek, vegytisztításhoz használt anyagok.
4. Fehérítő és zsíroldószerek.
Tevékenység
1. A különböző mosodai környezetben használt termékek,
tisztítószerek felismerése, megfelelő használata.
2. A mosószerek megkülönböztetése.
3. Fehérítőszerek hozzáadása a fehér ruhákhoz.
4. Adalékanyagok kiválasztása, hozzáadása (zsíroldó, fehérítő).

Kulcsfogalmak/

tisztítószer, vegyszer, fehérítő, zsíroldó

fogalmak

Tematikai egység

4. Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, Órakeret: 240
szárítás, vasalás, hajtogatás)

Előzetes tudás

Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Legyen képes komplett mosodai munkafolyamatot elvégezni.

célok

2. Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb
darabokat segítséggel tudjon kivasalni balesetek elkerülésével.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Ismerje a ruhadarabok mosásával kapcsolatos eljárásokat.

Osztályfőnöki:

2. Ismerje a különböző mosógépek főbb sajátosságait.

Felkészülés a felnőtt

3. Ismerje és tudja, hogy egy feladat a különböző lépések megfelelő

létre

sorrendjét követeli meg, valamint tudja kiválasztani a megfelelő
berendezési tárgyakat, eszközöket.

Számolás-mérés:
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4. Képes legyen megnevezni a keményítés kellékeit. Képes legyen
meghatározni a megfelelő keményítési eljárást a ruhadarabtól
függően.
5. Ismerje a különböző szárítási eljárásokat.
6. Tudja felismerni mi szükséges a szárításhoz.
7. Ismerje fel a vasalási folyamat megfelelő eszközeit. Ügyeljen a
balesetvédelmi szabályok betartására.
8. Tudja, hogy egy feladat a különböző lépések megfelelő sorrendjét
követeli meg.
Ismeretek
1. A mosás szerepe a tisztítási folyamatban
2. Mosás és tisztaság
3. A mosás jelentősége
4. Mosási eljárások, a mosás folyamata.
5. A mosógépek sajátosságai
6. A mosógépek előkészítése
7. A megfelelő program kiválasztása, beállítása
8. A keményítés célja, szükségessége
9. Különböző keményítési módszerek: kézi és gépi
10. A szárítás szükségessége
11. Szárítási kellékek és berendezések
12. A szárítás menete
13. A szárítógépek használata
14. Szárított ruhák kezelése
15. A vasalás szükségessége
16. Vasalási kellékek
17. Vasaló berendezések: kézi vasaló, mángorlógép, gőzvasaló gép
18. A vasalás menete
19. A hajtogatás szükségessége
20. A hajtogatás menete
Tevékenység
530
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1. Komplett mosodai munkafolyamat elvégzése, gyakorlása (mosás,
szárítás, teregetés, vasalás, hajtogatás)
2. Tapasztalatok gyűjtése a szárítás szükségességéről.
3. Szárítási kellékek és berendezések megismerése.
4. Vasalók használata, kipróbálása. Mángorló működésének
megfigyelése. A vasaló helyes fogásának gyakorlása.
A mángorlógép ritmusának felvétele.

Kulcsfogalmak/

Mosodai eszközökkel, szerekkel kapcsolatos fogalmak.

fogalmak

Tematikai egység

5. Takarítási munkafolyamatok

Előzetes tudás

Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Tudja a tanuló a takarítási munkafázisokat minél önállóbban

Órakeret: 80

végezni.

célok

2. A tisztítószereket a célnak megfelelően tudja a tanuló kiválasztani
és mértékkel használni.
3. Tanulja meg a tanuló a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének
módját.
4. Legyen képes a tanuló a munkákat kitartóan és körültekintően
végezni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre.

Kommunikáció:

2. Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban.

anyanyelv, olvasás-

3. Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és

írás; beszédfejlesztés

adagolásukat.
4. Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és balesetvédelmi
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szabályait.

Térbeli és időbeli

5. Tudja elkülöníteni a különböző hulladékokat.

tájékozódás;

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a
lakókörnyezet és lakásgondozási műveletekben.
7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet balesetmentesen
használni.

Osztályfőnöki óra:
felkészülés a felnőtt
életre

8. A használati utasítások megértése és követése.
Ismeretek

Környezet- és

1. A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű takarítási

egészségvédelem: az

teendők.

emberi test

2. Nagytakarítás - részmozzanatok begyakoroltatása, megfelelő
sorrend betartása.
3. Konyhai gépek és eszközök takarítása.
4. Szelektív hulladékgyűjtés.
5. A lakás és lakókörnyezet gondozása.
6. Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás.
7. Udvar, kert rendberakása.
8. Tavaszi nagytakarítás.
9. Szőnyegtisztító-, takarítógép használata.
10. Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai.
11. Balesetvédelemi szabályok és előírások.
12. Piktogramok.
Tevékenység
1. A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában,
osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán tartása.
2. A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annak irányítással
történő összekapcsolása a nagytakarításban.
3. Mosogatógép helyes használata.
4. Hulladékok elkülönítése.
5. A takarítási munkák megszervezése.
6. A használt vegyszerek tárolása és alkalmazása szakszerű
módjának gyakorlása. (használati utasítás elolvasása, értelmezése,
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piktogramok ismerete).
7. Piktogramok értelmezése.
Kulcsfogalmak/

takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek

fogalmak

kölcsönzés, szelektálás, szőnyegtisztító gép
maró hatású, elzárva tartandó
11.4.5.14. PALÁNTANEVELŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV

Célok
1. A tanulók elsajátítják az alapvető kertészeti tevékenységeket.
2. A tanulók elsajátítják a szükséges készségeket egyéni képességek szerinti differenciálás és
a szükséges irányítás és segítségnyújtás mellett.
3. Bővülnek a tanulók munkavállalói alapismeretei.
4. A tanulók a gyakorlatok során megismerkednek a munkaerő-piaci lehetőségekkel.
5. A tanulókban olyan jól hasznosítható szakmai tudást alapoz meg, amely lehetőségeik
függvényében adaptálható mindennapi életükbe.
6. Személyi

specifikumaihoz,

lehetőségeikhez

igazítottan

kialakul

a

potenciális

munkavállalói réteghez tartozás érzése és lehetősége.
Feladatok
1. Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség
alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.
2. Alapfokú növénytani ismeretek elsajátítása, a praktikus kertészeti tevékenységek
elvégzéséhez.
3. Váljon képessé a tanuló az egyszerűbb kerti munkafolyamatok lehetőség szerinti minél
önállóbb kivitelezésére.
4. Elmélyül és automatizálódik a kertészeti tevékenységek során megismert eszközök,
kellékek rendeltetésszerű adekvát használata.
5. Természetessé válik az óvatos eszközhasználat és munkavégzés, a balesetvédelmi
szabályok betartása.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
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Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a kertészeti tevékenységekhez
társuló szabálykövető magatartás; a mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és a
cselekvés összefüggésének tudatosulásával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi alapon
történő cselekvés kívánatos összhangja valósul meg.
A folyamat végén a tanuló képes lesz cselekedetei következményeinek belátására, a mások
iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel
kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő személyekkel szembeni elfogadása,
segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet
megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai és munkatevékenységei
során megerősödik kötelességtudata.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A fejlesztési terület elveit támogatja nemzeti, népi
kultúránk értékeinek, a hagyományos kertészeti, növénytermesztési eljárások, a földrajzi
elhelyezkedés és kedvező éghajlati feltételek mellett szokásos növények megismerése.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a
tanulóban kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, a kerti tevékenységek gyakorlása
során megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. A csoportban végzett feladatok során
kialakul a társaikkal szembeni toleranciaképessége, továbbfejlődik társaihoz való reális
viszonyulása. Kertészeti eszközismeretének meglétével a tevékenységek végzésénél ügyel
saját és társai épségére.
A családi életre nevelés: A tanuló képessé válik a kerti tevékenységek műveleteinek
elvégzésére lakóhelyén, ezzel támogatva a családi munkamegosztást.
A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló
tudatos törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Az
egészségmegőrzés érdekében ismerje a zöldségnövények, gyógynövények védelmi és
vitaminforrás szerepét. A kertészeti műveletekből származó nyersanyagokból előállított
késztermékek milyen higiéniai felhasználással szolgálják a testi-lelki épségünket. Ráirányul a
tanuló figyelme a rendszeres, egészséges és megfelelő összetételű táplálkozás fontosságára, a
táplálék összetevőinek, minőségének megfigyelésére, a készségfejlesztő kerettanterv
megteremti az egészségvédelem gyakorlatának alapjait.
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges
és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. A tanuló képessé
válik takarékosan használni a kerti tevékenységek során alkalmazott ápoláshoz, védelemhez
szükséges anyagokat. Erősödik tudatos fogyasztói alapismerete. Megismeri és tudatosan
alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül benne az újrahasznosítás ismerete,
adekvát alkalmazása.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása során
megismerkedik a tanuló az otthoni gazdálkodás családi költségvetést segítő szerepével, a
kertészeti tevékenység termelői hasznosságával és az esztétikus környezet kialakításának
takarékos és hasznos módjával.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen
elsajátítja a palántanevelésnél használatos szakkifejezéseket, a tevékenységek során használt
eszközök és anyagok piktogramjait. Megismeri és tudatosan alkalmazza a társadalmi
érintkezéshez szükséges kommunikációs formákat a gyakorlati tevékenységek során.
Interperszonális kapcsolataiban a tisztelettudó, társas kommunikáció szabályait alkalmazza.
Megismeri a munkavállalói alapokhoz szükséges, munkahelyeken alkalmazott és használt
szabálykövető magatartásformákat, normákat betartó kifejezéseket. Megérti és elfogadja az
utasítások szerinti feladatvégzés szükségességét.
Matematikai kompetencia: Matematikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv
a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. A
gyakorlati tevékenységekkel folyamatosan mélyül a tanulók mennyiségfogalma, főcsoport alá
rendezési képessége. A növények tipizálása, a növénytani csoportok rendszer szerinti
elhelyezése, besorolása segítik a tanulók elméleti tudásának rögzítését. A kerti tevékenységek
során végzendő ültetési, vetési eljárásokkal fejlődik a tanulók térbeli tájékozódása,
arányismereti, tervezői, kivitelezői képessége, az ok-okozati összefüggések felismerése.
Átlátnak logikai kapcsolatokat és törekszenek ezek pontos megfogalmazására. Az
évszakoknak megfelelően végzett tevékenységek elsajátítása során időbeli orientációs
képességük erősödik. A tanulóknak kialakult mennyiségfogalma lesz egyéni képességeknek
535

2112

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

megfelelő számkörben, felismerik az adott mennyiségeket és ezt alkalmazni tudják a
palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv gyakorlati tevékenysége során.
Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos és technikai
kompetencia

területen

a

készségfejlesztő

kerettanterv

során

gyakorlati

jellegű

természettudományos műveltség, a felhasználói szintű tájékozottság kialakítása folyik, a
mindennapi életben előforduló jelenségek körében. A tanuló ismereteinek segítségével, a
megfelelő módszerek felhasználásával képessé válik leírni és megmagyarázni a természet
egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A hőmérsékleti változások ismeretében képes a
tudatos, előregondolt kerti tevékenységek védelmi és karbantartói eljárásait meghatározni.
Érzékeny a hazai és globális természeti környezeti problémák iránt. Képes és kész saját
életében környezettudatos döntések meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság
környezetkárosító hatásának kialakulásában. A tanuló megfigyeli és értelmezi a mindennapi
élethez köthető természeti jelenségeket. Képes lesz az évszaknak megfelelő kerti
tevékenységeknek elvégzésére.
Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a
tanulót abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban.
Az állampolgári kompetenciák fejlesztése a tanulók jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy,
hogy a pedagógus a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva
biztosítja. Képessé válik a családi munkamegosztásban, otthoni környezetben lakóhelyének
széppé tételére, ezáltal hasznosítja a palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv által nyújtott
kompetenciákat. Gyakorolja a közösségi viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek
igénybevételével.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia területén a tanuló felismeri reális lehetőségeit, képességeinek határait,
megtanulja, kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások
segítségét. Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket
és él azokkal, tájékozódik a pénz világában.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének megfelelően motivált tevékenységeiben. A
tevékenysége során tudatosan alakítja ki a megfelelő környezetet, ügyel az esztétikumra és a
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praktikusságra. Kert és növénygondozási ismeretei birtokában képes a belső szépérzék
kialakítására. Az esztétikai igényessége a kerti műveletek során is visszatükröződik.
Eszközigény
1. vetőmagok, szaporítóanyagok, fűszermagok, palántanövények
2. műtrágyák, növényvédő szerek, permetszerek
3. kézi- és háti permetezőgép
4. talajművelő eszközök (ásó, kertészeti gereblye, lombseprű)
5. kézikocsi, talicska
6. ültetőfa, öntözőkanna, zsineg
7. szaporító láda, lehúzó-fa, cserép
8. vödör, lapát, vasvilla
9. lombseprű, vesszőseprű, cirokseprű
10. hulladékgyűjtő és -tároló edények szelektív hulladékok gyűjtésére, tárolására
11. műanyag rekesz, metszőolló
12. kézi és motoros fűnyíró
13. kézi és gépi sövénynyíró (fű szegélynyíró olló, virágolló)
14. rotációs kapa
15. mosó – fertőtlenítő berendezés
16. meszelő – és festő szerszámok
17. kerti esőztető berendezések
18. különböző méretű létrák
19. munkaruha, sapka, bakancs
20. védőszemüveg, védőkesztyű
21. gázmaszk, pormaszk, gumicsizma
22. teleszkópos ablakmosó
23. cirokseprű
24. vízlepergető
25. fűszerháló
26. fűszerzsák
27. üvegcsék, tégelyek, spatula (olajok, kenőcsök készítéséhez)
28. zsineg
29. tárolási eszközök (dobozok, zacskók, tálcák)
30. paprikacsumázó
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31. fóliahegesztő
32. gumikesztyű
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

12

2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek

180

90

90

2. Palántanövények

216

108

108

3. Fűszer – és gyógynövénytan

122

61

61

4.Termesztési ismeretek

130

65

65

5.Talajművelés kézzel és kerti kisgépekkel

130

65

65

Szabadon tervezhető órakeret

86

43

43

Tematikai egység

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek

Előzetes tudás

1. Baleset védelmi ismeretek.

Órakeret: 180

2. Ismerje a legfontosabb kerti szerszámokat.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Szerezzen a tanuló pontos ismereteket a kertben használható
kéziszerszámokról.
2. Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. A tanuló kerüljön megfelelő munkavállalási alapismeretek
birtokába,

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. A tanuló tudja minél nagyobb önállósággal megtervezni a

beszédfejlesztés

unkafolyamatot és kiválasztani a szükséges alapanyagokat,
eszközöket,

Etika: Egyén,

3. A tanuló legyen képes a biztonságos és balesetmentes

közösség, társadalom

vegyszerhasználat kivitelezésére.
Ismeretek
1. Munkavállalói ismeretek.
2. A kertészeti berendezések és eszközök általános tulajdonságainak
bemutatása üzemen kívül és munka közben.
3. Ismerkedés a vegyszerekkel
4. Adagolási eljárások
Tevékenység
1. A munkavállalással, munkába állással kapcsolatos ismeretek
elsajátítása.
2. Az elvégzendő feladatoknak leginkább megfelelő eszközök,
berendezések helyes kiválasztása, használatának elsajátítása. A
velük történő balesetmentes munkavégzés szabályai.
3. Vető és ültető kéziszerszámok szabályos használata.
Növényvédelmi eljárások eszközeinek használata.
4. Munkafolyamatok és menete.
Kulcsfogalmak/

Piktogram, balesetvédelem, elsősegély, munkaruha, növényvédő

fogalmak

szerek, permetszerek.
Kertészeti munkafolyamatok alapfogalmai.

Tematikai egység

2. Palántanövények

Előzetes tudás

Rendelkezzen ismeretekkel a különböző növényekről. Egyszerűbb

Órakeret: 216

kerti munkák ismerete.
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Tantárgyi fejlesztési

Legyenek alapvető növénytani ismeretei. Szerezzen ismereteket a

célok

palántanevelésről, szaporítási-, betakarítási eljárásokról.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló ismerje és nevezze meg a növényi szervek (gyökér, szár, Kommunikáció:
levél, virág, termés) részeit, típusait,

anyanyelv,

2. A tanuló ismerje hazánk éghajlati és talajadottságait,

beszédfejlesztés

3. A tanuló ismerje a palántanevelési módokat.
Környezet és
Ismeretek

egészségvédelem: Élő

1. A növények felépítése, életjelenségei.

természet, élőlények

2. Éghajlattan, környezettan.

és környezetük

3. Növények tipizálása.
4. Palántanevelési módok.
5. Ültetési munkálatok.
6. Szaporítási ismeretek.
7. Betakarítási eljárások, módszerek.
Tevékenység
1. A tanuló ismerje a növények részeit, a szerves anyagfelépítésének
főbb lépéseit, a különböző szaporodási módokat.
2. A kerteket és a parkokat alkotó növények élet-feltételei (talaj, víz,
levegő, napfény).
3. A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők.
4. Csoportosítás.
5. Palántanevelési módok.
6. Az elvégezendő feladatoknak megfelelő eszközök, berendezések
kiválasztása és helyes alkalmazása növények megismerése,
felismerése.
7. A különféle dísznövények és zöldségek palántáinak kiültetése.
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Kulcsfogalmak/

Időjárás elemeinek ismerete, éghajlat változásai.

fogalmak

Konyhakerti palánták, melegházi palánták, hidegágyi palánták.
Palántanevelési módok:
- Tűzdeléses
- Tűzdelés nélküli
- Tápkockás (földlabdás) tálcás, cserepes, kiskonténeres
palántanevelés

Tematikai egység

3. Fűszer – és gyógynövénytan

Előzetes tudás

Növénytani ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

1. Szerezzen jártasságot a növények gondozásában, ápolásában.

célok

2. Legyen képes megkülönböztetni a gyógy és fűszernövényeket;

Órakeret: 122

ismerje azok gondozási, ápolási folyamatait és felhasználásának
módjait.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló ismerje és nevezze meg a fűszernövény részeit. (gyökér, Kommunikáció:
szár, levél, virág, termés) Jellemezze a növényeket külső

anyanyelv,

megjelenésük alapján,

beszédfejlesztés

2. A tanuló szerezzen jártasságot a növények gondozásában,
ápolásában,

Környezet és

3. A tanuló ismerje a gyógyításra alkalmas növényfajtákat,

egészségvédelem:

alkalmazásukat és hatásukat (fertőtlenítő, gyulladás csökkentő,

Egészségmegőrzés-

nyugtató stb.)

egészséges életmód

Ismeretek
1. A fűszerkert és gyógynövénykert alapanyag feltételeinek
megismerése.
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2. Talajművelő eszközök használata mellett történő ápolási,
gondozási eljárások.
3. Házi patika, ápoláshoz hasznosítható praktikus ismeretek
(szépészeti, egészségvédelmi).
4. Betakarítási eljárások, módszerek.
Tevékenység
1. Gyógynövények felismerése, válogatása, csoportosítása.
2. A betanított módszerek mellett történő ritkítási, betakarítási,
tárolási műveletek végrehajtása.
3. Évszakonkénti mezőgazdasági munkák megismerése és végzése.
4. Tartósítási eljárások.
5. Szárítás, fagyasztás, olajkészítés, zsákolás, tárolás.
Kulcsfogalmak/

Zsálya, citromfű, levendula, menta, körömvirág, oregánó,

fogalmak

bazsalikom, kakukkfű, kamilla, fűszerpaprika, cickafark, rozmaring,
mustármag, kömény fogalmi meghatározásai. Kamilla főzet,
sebkezelő gyógynövények, jótékony elixírek. Fáradt talaj, beteg
palánta, virágba fordulás, metszés, túl sok növény kis helyen,
öntözés.

Tematikai egység

4. Termesztési ismeretek

Előzetes tudás

Rendelkezzen ismeretekkel az alapvető szaporítási módokról.

Tantárgyi fejlesztési

Ismerje meg a termőtalajt és a termőképességének fenntartási

célok

módjait.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 130

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló ismerje fel a kertészeti termesztésben előforduló

Kommunikáció:

termesztő berendezéseket, termesztő-edényeket, kertészeti

anyanyelv,

szerszámokat, tudja felhasználási lehetőségeiket, szakszerű

beszédfejlesztés

542
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használatukat,
2. A tanuló ismerje a főbb talajtípusokat,

Környezet- és

3. A tanuló ismerje a talajművelés célját, idejét, módjait,

egészségvédelem: Élő

4. A tanuló ismerje a trágyázás célját, idejét, módjait,

természet – élőlények

5. A tanuló ismerje meg az öntözés szerepét, jelentőségét,

és környezetük

6. A tanuló legyen tisztában a növényvédelem jelentőségével,
feladataival.
Ismeretek
1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei.
2. Talaj típusok.
3. Talajművelés.
4. Trágyázás.
5. Öntözés.
6. Növényvédelem.
Tevékenység
1. A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések
(üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő
építmények (tárolók), termesztő edények (cserepek, szaporító
ládák, - tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa,
metszőolló stb.) megismerése.
2. A talaj képződése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok
fontosabb tulajdonsága
3. Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei
4. A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása
5. Az öntözés jelentősége
6. A növényvédelem jelentősége, feladata
Kulcsfogalmak/

Üvegház, fólia, ágyás fogalma.

fogalmak

Tematikai egység

5. Talajművelés kézzel és kerti kisgépekkel

543
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Előzetes tudás

Talajtani ismeretek. Kerti eszközök, berendezések pontos ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. A tanuló értse meg a környezetvédelem fontosságát.

célok

2. A tanulónak legyenek ismeretei a talajművelés különböző
módszereinek hatékonyságáról, a köztük levő különbségekről,
eltérő alkalmazásuk okairól.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló legyen képes a szabályos ismeretek alkalmazása során a

Környezet- és

megfelelő eszközök tárgyak kiválasztására, és annak megfelelő

egészségvédelem: Élő

helyen és sorrendjében történő használatára,

természet – élőlények

2. A tanuló a gyakorlati órákon megszerzett tapasztalataival képes
legyen a külső gyakorlati helyszíni tevékenységek lehetőség
szerinti önálló elvégzésére,
3. A tanuló sikeresen tudjon környezetéhez aktívan alkalmazkodni,
azt megóvni és fejleszteni,
4. A tanuló legyen tisztában a védelmi funkciók hasznos szerepével,
fontosságával.
Ismeretek
1. A kert, a park, a zöldterület fogalma, jelentősége, szerepe
környezetünkben
2. Díszfák, díszcserjék gondozása
3. Gyepápolási ismeretek
4. Hulladékgazdálkodás
5. Környezetvédelem
6. Parkok eszközeinek védelme és védelmi feladatok hasznossága
Tevékenység
1. Kertek, parkok növényeinek és tárgyainak gondozása.
2. Növények nevelése, gondozása
544

és környezetük

2121

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3. Komposztálás
4. Műtrágyák növényvédő szerek biztonságos és rendeltetésszerű
használata.
5. Szelektív hulladékgyűjtés.
6. Fagytalanítási eljárás során a téli időszak védelmi feladataival
való megismertetés. Park és udvari eszközök anyagának védelme,
azok munkafolyamatainak egyszerűbb elvégzési és karbantartói
folyamatai.
Kulcsfogalmak/

szelektív hulladékgyűjtés fogalmai, fagytalanítás, komposztálás,

fogalmak

műtrágya
11.4.5.15. Papírtermék-készítő készségfejlesztő kerettanterv

Célok
1. A tanuló sajátítsa el a papírtermék készítő tevékenységekhez szükséges készségeket az
egyéni képességek szerinti differenciálással.
2. A tanuló sajátítsa el a munkavállalói alapismereteket a készségfejlesztő kerettanterv
elsajátításával megszerzett képességek függvényében.
3. A gyakorlatok során a tanuló ismerkedjen mega munkaerő-piaci lehetőségekkel.
4. A készségfejlesztő kerettanterv megalapoz a tanulókban olyan, hasznosítható szakmai
tudást, amellyel a munkaerőpiacon sikeressé válhatnak, amely elősegíti társadalmi
integrációjukat.
Feladatok
1. Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség
alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.
2. Alapfokú papírtermék készítő ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek
elvégzéséhez.
3. A tanuló legyen képes az egyszerűbb papírtermék készítő munkafolyamatok lehetőség
szerinti önálló kivitelezésére.
4. A papírtermék készítő tevékenységek során megismert eszközök adekvát használatának
elmélyítése.
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5. A papírtermék készítő műhelyben a technológiai sorrendek, eszközök, gépek
rendeltetésszerű használata, a szakkifejezések megismerése.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a szabálykövető magatartás; a
mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének
tudatosulásával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi alapon történő cselekvés kívánatos
összhangja valósul meg. A folyamat végén a tanuló képessé válik cselekedetei
következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére.
Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő
személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a
másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai
és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a
tanulóban alakuljon ki a felnőtt élettől várt reális énképe, a papírtermék készítő tevékenységek
közben ismerje meg és tudja kontrollálni a viselkedését. A társas kapcsolatok tudatosan
megfigyelt visszajelzései alapján fejlődjön tovább önértékelése, önbizalma. Alakuljon ki a
társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és bizalmatlanság megfelelő
egyensúlya. Papírtermék készítő eszközismeretének meglétével a tevékenységek végzésénél
ügyeljen saját és társai épségére
A családi életre nevelés: Elsajátítja a családi életben is segítséget nyújtó praktikákat a
gyakorlati oktatás során.
A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a
tanuló tudatos törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére.
Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a
konfliktusok kezelésére. Felkészül a tanuló az önállóságra, a veszélyes körülmények és
anyagok felismerésére, a megfelelő és elvárt óvatosságra a testi épség megóvása és a
sérülések elkerülése érdekében. A gyakorlati tevékenységek során alkalmazott vegyi anyagok
(festék, ragasztó) megfelelő kezelése, az egészség megőrzésére törekvés természetessé válik.
546
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A mindennapos testedzéssel megalapozza a munkavégzéshez elengedhetetlen fizikai
állóképességet.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges
és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. Képessé válik
takarékosan használni a papírtermék készítő tevékenységek során alkalmazott anyagokat.
Kialakul a tudatos fogyasztói alapismeret. Megismeri és alkalmazza a tudatos szelektív
hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül benne az újrahasznosítás alapismerete, adekvát
alkalmazása. Az újrahasznosítás szabályait követve tud új termékeket előállítani.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt
szerepet kap a tanuló saját felelőssége a javakkal való ésszerű gazdálkodásban, a pénz
világában és a fogyasztás területén.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen
elsajátítja a papírtermék készítés során használatos szakkifejezéseket. Megismeri az
újrahasznosítás és a vegyi anyagok piktogramjainak jelentését. Elsajátítja a munkahelyi
kapcsolatokhoz szükséges kommunikációs formákat a gyakorlati tevékenységek során.
Alkalmazza az interperszonális kapcsolataiban a tisztelettudó, társas kommunikáció
szabályait. Ismeri a munkavállalói alapokhoz szükséges, munkahelyen alkalmazott és használt
szabálykövető, normákat betartó önkifejezési formákat. Elfogadja és képessé válik utasítások
szerinti feladatok elvégzésére.
Matematikai kompetencia: Matematikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv
a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. Fontos
szerepet kap a tér- és időbeli viszonyok megerősítése, a mértékegységek egyre biztosabb
használatának kialakítása, a pénzkezelés és a gyakorlati ismeretek matematikai kompetenciát
igénylő területeihez szükséges számítások, mérések elsajátítása. A tanuló a készségfejlesztő
kerettanterv

elsajátítása

során

egyre

biztosabban

felismer

egyszerű

ok-okozati

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat és törekszik ezek megfogalmazására. Képességeihez
mérten fejlődik mennyiségfogalma, az adott mennyiségeket felismeri és alkalmazza a
gyakorlati

tevékenységek

során.

A

készségfejlesztő
547
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kompetenciaterületen erősíti a csoportalkotási képességeket, az alapanyagokat színek,
anyagminőség szerint, a kész termékeket méret és formák szerinti csoportosítja.
Természettudományos és technikai kompetencia: A kompetenciaterület megismertet olyan
módszereket és technológiai folyamatokat, amelyek az emberi tevékenységekre és a
természetre hatással vannak. A tanulók megértése erősödik az anyagok alakíthatóságával
kapcsolatban mind az anyagok tulajdonságainak, mind pedig az eszközök tulajdonságainak
ismeretében. A készségfejlesztő kerettantervhez kapcsolódó természettudományos és
technikai ismeretek birtokában mozgósítani tudják műveltségüket a munkában és a
hétköznapi életben: amikor új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismernek meg és
működtetnek.
Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a
tanulót abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban.
A tanuló képessé válik a családi munkamegosztásban, otthoni környezetben lakóhelyének
dekorációs és használati tárgyakkal való szebbé tételére, ezáltal hasznosítja a papírtermék
készítő készségfejlesztő kerettanterv által nyújtott kompetenciákat. Gyakorolja a közösségi
viselkedést az iskolai és tanműhelyi környezet lehetőségeit és elvárásait figyelembe véve.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia területén a tanuló felismeri reális lehetőségeit, képességeinek határait,
megtanulja kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások
segítségét. Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket
és él azokkal, tájékozódik a pénz világában.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A készségfejlesztő kerettanterv
támogatja, hogy a tanuló tevékenysége során tudatosan alakítsa ki a megfelelő környezetet,
ügyeljen az esztétikumra és a praktikusságra. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság
fejleszti a kreativitást és az azt támogató készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális
életben

való

részvétel

révén

gazdagodjon

az

kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban.
Eszközigény
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A munkavégzés szerszámai:
1. Vágó, daraboló szerszámok
2. Hajlító, nyomó, hajlítást segítő szerszámok
3. Vágó és hajlító, illetve vágást és hajlítást jelölő, valamint összeállító sablonok.
4. Ragasztó szerszámok és eszközök
5. Összeállítást, ragasztást segítő nyomató szerszámok.
6. Rajzoló, jelölő, mérő eszközök.
A munkavégzéshez szükséges anyagok:
1. Különféle típusú a célnak megfelelő papíranyagok és kiegészítő anyagok (eszközök pl.
kapcsok, betétek stb.).
2. Ragasztó anyagok
3. Csomagoló anyagok az adjusztáláshoz
4. Kézi nyomdai eszközök, címkék.
Az oktatást segítő szemléltető eszközök:
1. írásvetítő, illetve egyéb kivetítést lehetővé tevő eszközök (például diavetítő, vagy
számítógép képernyővel stb.)
2. kivetíthető információhordozók a papír, a papírgyártás, a papírfeldolgozás, illetve a
munkavégzés algoritmizálásának szemléltetésére.
3. rajzos – írásos munka-algoritmus táblák.
4. tanári adminisztrációt, anyag és eszköznyilvántartást segítő eszközök.
5. hagyományos taneszközök (tábla, kréta stb.)
6. hangtechnikai eszköz (pl.: magnó, rádió stb.)
Egyéni védőeszközök, védő felszerelések:
1. munkaköpeny
2. védő (gumi) kesztyű (egyes ragasztásokhoz)
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

12

549
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2 éves órakeret

864

Ebből kötött

778

Szabadon tervezhető órakeret

86

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek

120

60

60

2. Eszköz és tárgyismeret

180

90

90

3. Ismeretek a gyártás technológiáról

142

71

71

4. Balesetvédelem, balesetmegelőzés

36

18

18

5. Gyakorlati tevékenység

300

150

150

Szabadon tervezhető órakeret

86

43

43

Tematikai egység

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek

Előzetes tudás

Balesetvédelmi és munkavállalói ismeretek

Tantárgyi fejlesztési

A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzése.

Órakeret: 120

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló képes legyen a veszélyhelyzetek felismerésére, és azok
kezelésére.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Tudatosuljon a normák, szabályok szerinti elvárás.

beszédfejlesztés

3. A tanuló legyen képes az alapvető munkavédelmi és
balesetmegelőző szabályok betartására a gyakorlati munkavégzés Környezet és
során.

egészségvédelem:

4. A tanuló legyen képes felismerni a piktogramokat, jelzéseket.

Egészségmegőrzés-

5. A tanuló megfelelő munkavállalási alapismeretek birtokába

egészséges életmód
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kerüljön.
6. A tanuló legyen képes a munkafolyamatok végén a
munkahelyszín rendezett állapotát fenntartani.
Ismeretek
1. Balesetvédelmi ismeretek.
2. Munkavállalói ismeretek
3. Balesetmentes eszközhasználat.

Tevékenység
1. Alapvető elsősegély nyújtási ismeretek.
2. Veszélyforrások megismerése.
3. A munkavállalással, munkába állással kapcsolatos ismeretek
elsajátítása.
4. Munkavégzés előtti védő felszerelések és munkaruha kiválasztása,
használata.
5. A rendelkezésre álló terephelyszínek tisztántartása.

Kulcsfogalmak/

higiénia, tisztaság, munkaruha; munkavédelem, balesetvédelem;

fogalmak

veszélyforrások; piktogramok; munkavállaló, munkaadó, önéletrajz

Tematikai egység

2. Eszköz és tárgyismeret

Előzetes tudás

Alapvető tárgyi és eszközismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

Ismerje meg a különféle papírokat és legyen képes a megtanult

célok

munkafolyamat során szükséges papíranyag kiválasztására.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 180

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló legyen képes a szabályos ismeretek alkalmazása során a
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megfelelő eszközök tárgyak kiválasztására, és annak megfelelő

Anyanyelv,

helyen történő alkalmazására.

beszédfejlesztés

2. A tanuló legyen képes az eszközök kezelésére.
Számolás-mérés:
Ismeretek

térbeli tájékozódás;

1. A papír gyártása

csoportosítások

2. Papírfajták és legfontosabb jellemzőik.
3. Ragasztó anyagok
4. Eszközökön lévő piktogramok felismerése.
Tevékenység
1. A gyártás főbb mozzanatai (darálás, áztatás, szűrés. szárítás,
préselés).
2. Alapanyagok megismerése.
3. A különféle papírfajták tulajdonságai, kiválogatásuk
4. A ragasztó anyagok szerepe a papírral végzett munkában. Vízben
oldott ragasztóanyagok és összeállításuk.

Kulcsfogalmak/

Papírfajták (írólapok, újságpapír, csomagoló papír), ragasztó

fogalmak

anyagok, oldószerek, kötőanyagok fogalmai.

Tematikai egység

3. Ismeretek a gyártás technológiáról

Előzetes tudás

Általános eszköz- és tárgyismeret.

Tantárgyi fejlesztési

Képes legyen egymást követő lépésekben ismertetni, bemutatni a

célok

tanult technológiákat.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 142

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló legyen képes a segédeszközök és sablonok segítségével a Kommunikáció:
papírt méretre vágni, a hajlítási karcot bejelölni, a szükséges
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hajlításokat elvégezni.

beszédfejlesztés

2. A tanuló legyen képes a méretre vágott és hajlított papírárut
jelzés, vagy sablon segítségével ragasztóval összeállítani,
megfelelően rögzíteni.
3. A tanuló legyen képes a fenti tevékenységeket algoritmizálva
fázisaiban elkülönítve, szalagmunka jelleggel elvégezni.
4. A tanuló legyen képes a készárut csoportosítani, csomagolni,
kereskedelmi forgalom számára felcímkézni.
Ismeretek
1. A papír darabolása, vágása
2. A papír darabolásának eszközei
3. A papír hajtása
4. A papír ragasztása
5. Csomagolás, adjusztálás
Tevékenység
1. Tépés, ollóval történő vágás egyenes és görbe előrajzolás nyomán.
A különféle élformák a darabolás során. Egyenes és mintás formát
kialakító darabolás.
2. Tagolt egyszerű és többszörös hajtások. Hajtás előkarcolt és
előnyomott jelölés mentén. Többszörös és összetett hajtások. Gépi
hajtástechnika.
3. Hajtott élek és lapok összeillesztése. A ragasztás algoritmizálása,
munkamenete. Különféle papírok szerelése ragasztással.
Ragasztás lapolással, élben, vagy sarkolva. A ragasztó anyag
felhordásának eszközei és módozatai.
4. Kész munkadarabok minőségi ellenőrzése. Kötegelés.
Összeforgatás összeillesztés. Csomagolás. Címkézés.
Kulcsfogalmak/

Szabályszerűségek, pontosság, precizitás. Sorrendiség. Kötegelés.

fogalmak

Összeforgatás összeillesztés. Csomagolás. Címkézés.
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Tematikai egység

4. Balesetvédelem, balesetmegelőzés

Előzetes tudás

Balesetvédelmi, elsősegélynyújtási ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

Legyen pontos ismerete a balesetvédelem témaköréből. Tudatosuljon

célok

a szabálykövető magatartása a munkafolyamatokban.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Órakeret: 36

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanulónak legyenek alapvető balesetvédelmi ismeretei.

Környezet és

2. A tanuló legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és

egészségvédelem:

baleset megelőző szabályok betartására.

Egészségmegőrzés –
egészséges életmód

Ismeretek

Élettelen környezet,

1. A munkahely balesetvédelme

környezeti ártalmak

2. Elektromos eszközök, csatlakozók a teremben. A veszélyes
helyekre és eszközökre utaló piktogramok.

Osztályfőnöki:

3. A kéz fokozott védelme.

Felkészülés a felnőtt

4. A papír élének balesetveszélyei. A beszorulás, becsípődés

létre

lehetőségei.
5. A hajtogatáshoz használt szerszámok balesetveszélye.
6. Ragasztás balesetvédelme
7. A ragasztó anyagok lehetséges egészségkárosító hatásai. A
ragasztó szájba, szembe kerülésének veszélyei. Gyorsan száradó
ragasztó bőrkárosító hatása.
Tevékenység
1. A munkaterem rendje. A balesetmentes munkavégzés napi- és
munkarendjének kialakítása.
2. Védekezés az egészségre káros oldószerrel készült ragasztó
használatánál. Védekezés a bőrön át felszívódó, vagy allergiás
reakciót okozó ragasztó használatánál. A nem megfelelő helyre
került (kiömlött, szétfolyt stb.) ragasztó balesetveszélye (pl.:
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elcsúszás, félig megszáradva elbotlás stb.)
Kulcsfogalmak/

védőeszközök; piktogramok

fogalmak

Tematikai egység

5.

Papírtermék

készítő

gyakorlati Órakeret: 300

tevékenység
Előzetes tudás

Matematikai (mérési) ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

Képes legyen a tnuló önállóan különféle papírtermékeket előállítani.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló legyen képes az egyes munkadarabok előállítására, az

Számolás-mérés:

előállítással kapcsolatos teendők algoritmizálásának

mértékegységek;

megbeszélésére.

mérések

2. A tanuló legyen képes felismerni a munkavégzés során előforduló
balesetveszélyeket.

Osztályfőnöki:

3. A tanuló tudjon hatékonyan, precízen, önállóan munkafolyamatot Felkészülés a felnőtt
végezni.

életre.

Ismeretek
1. Munkaszervezési eljárások ismerete.
2. Papír megmunkálásának folyamata.
3. Adjusztálás, csomagolás munkafolyamatai.
Tevékenység
1. Az egyes munkadarabok előállításának, a teendők
algoritmizálásának megbeszélése, a feladatok elosztása, a
munkavégzés során előforduló balesetveszély elkerülésének
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megbeszélése.
2. Különféle méretű dobozok összeállítása, dobozbetétek
összeállítása szerelése.
3. Papírzacskó, papír-táska összeállítása ragasztása
4. Iratgyűjtő dosszié összeállítása, ragasztása
5. Irattartók, dokumentumtartók készítése
6. Fedőlapok, tartólapok készítése összeállítása, egyéb egyszerű
papíripari termék készítése
7. Merített papír előállítása (könyvjelzők, faliképek)
8. Dobozolás, címkézés, csomagolás, raktározás.
Papírtermékek megnevezése

Kulcsfogalmak/
fogalmak

11.4.5.16. SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
1. Olyan elméleti ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek nélkülözhetetlenek a
szövés gyakorlati munkafolyamatai során az adott feladatok közvetlen elvégzéséhez.
2. A képességekhez mérten megtanulni minél önállóbban szőni és használati termékeket
(terítő, tarisznya, párna, szőnyeg) előállítani.
3. Esztétikus

munkadarabokat

készíteni

a megismert népi

motívumok, szín- és

mintaváltozatok felhasználásával.
4. Képessé válni a kitartó munkavégzésre, a hibák felismerésére és korrigálására.
Feladatok
1. Olyan korszerű elméleti és gyakorlati szakmai tudás, műveltség megalapozása és
elsajátítása, amely hozzájárul a tanulók minőségi életviteléhez és támogatja a szabadidő
hasznos eltöltését.
2. A szövéshez szükséges textilipari nyersanyagok és eszközök megismerése, adekvát
használatának gyakorlása és elsajátítása.
3. A képességek függvényében szövött használati tárgyak készítése, egyéni ötletek
megvalósítása az alkotómunkában.
4. Alapvető tervezési ismeretek elsajátítása, az esztétikus mintázás, színhasználat gyakorlása
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a szövött tárgyak készítése során.
5. Szövéstörténeti alapismeretek, népi motívumok, hagyományok megismerése, az esztétikai
érzék fejlesztése és a népművészet iránti érdeklődés felkeltése.
6. A szövő munka szeretetére, feladattudatra, kitartó munkavégzésre és minél nagyobb
önállóságra

nevelés,

kulturált

munkahelyi

viselkedési

szokások

kialakítása.

A

tevékenységek során felmerülő problémák hatékony megoldásának, kezelésének
gyakorlása és megtanulása.
7. A gyakorlati tevékenységek során használt eszközök körültekintő, balesetvédelmi
előírásoknak megfelelő alkalmazásának elsajátítása.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: A hatékony munkavégzés az oktatóval, pedagógussal és a társakkal
együttműködő, felelősségteljes magatartásra épül. A tanulók megismerik a műhelyben,
munkaterületen elvárt magatartásformákat, elsajátítják a szükséges viselkedési szokásokat és
szabályokat, rálátást nyernek a munkahelyi struktúrára és abban betöltött szerepükre.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A szövéshez kapcsolódó népművészeti alapismeretek
közvetítik a tanulók felé kultúránk értékeit, hagyományait. Megismerik a szövés és fonás
tárgyi örökségeit, a népi motívumokat megjelenítik az általuk készített munkadarabokban.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A képzés hozzájárul a képességek szélesebb körű
megismeréséhez, a reális énkép kialakításához. A tanulók önismeretének, önkritikájának,
önértékelésének fejlesztése a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg. A
műhelymunkában kiemelt szerepet játszik a felelős, körültekintő, együttműködő magatartás,
mely nélkülözhetetlen a hatékony, irányított feladatvégzéshez.
A testi és lelki egészségre nevelés: A hosszan tartó, ismétlődő mozdulatsorokból felépülő
ülőmunkához szükséges a helyes testtartás kialakítása, egyszerű aktív gyakorlatok elsajátítása
a tartási rendellenességek kialakulásának megelőzése érdekében. A gyakorlati munka során a
tanulók a balesetvédelmi szabályokat szem előtt tartva sajátítják el a szövés eszközeinek
rendeltetésszerű használatát.
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanulók közvetlen tapasztalatokat szereznek
természeti értékeinkről: megismerik a szövéshez szükséges alapanyagokat, azok eredetét. A
munkafolyamatokhoz kapcsolódó döntésekben és cselekvésekben meghatározó szempont az
anyagok, eszközök, energiaforrások takarékos használata.
Pályaorientáció: A készségfejlesztő kerettanterv olyan munkatevékenységekről nyújt
gyakorlati ismereteket, amelyek a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, illetve a munka
világában való hatékony részvételét segítik a mindennapi életben.
A tanulás tanítása: A műhelymunka során a tanulók előzetes elméleti és gyakorlati
ismereteiket segítséggel megtanulják integrálni, alkalmazni az adott munkafolyamatokban.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A szövéshez kapcsolódó szakkifejezésekkel bővül a szókincs, a
műhelymunka során az adott tevékenységekhez, munkafolyamatokhoz kapcsolódóan a tanuló
képessé válik verbálisan információkat közvetíteni, segítséget kérni, a munkadarabokról
véleményt formálni.
Matematikai kompetencia: A szövött tárgyak készítése során a tanulók az elméletben
megtanult mértékegységeket és méréseket alkalmazzák, ezáltal készségszintűvé válik és
beépül a gyakorlati tevékenységek folyamatába. A szövő munka során egyaránt fejlődik a
síkbeli és térbeli tájékozódási képesség, a tanulók megismerik és elsajátítják a
munkafolyamatok sorrendjét és kivitelezését, fejlődik a problémamegoldó képesség.
Természettudományos és technikai kompetencia: Az elméleti ismeretek és gyakorlati
tevékenységek segítik az összefüggésekre való rálátást az alapanyagoktól a kész termékek
előállításáig. A tanulók megismerik a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket és
működésüket, a szövés alapanyagait és azok eredetét, feldolgozási módjukat, az előállítás
folyamatait. A munkatevékenységek a balesetvédelmi ismeretek körültekintő alkalmazásával
és az egészségvédelmi szempontok szem előtt tartásával zajlanak.
Szociális és állampolgári kompetencia: A műhelymunka során a tanulók megtapasztalják,
hogy képesek értékes munkát végezni és hasznos, esztétikus szövött tárgyakat alkotni. Ez
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ösztönzőleg hat a felelősségteljes feladatvégzésre, a munkamegosztásban való produktív
részvételre.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A szövés rendszeres gyakorlásával a
tanulók olyan speciális ismereteket, készségeket és magatartásformákat sajátítanak el, melyek
segítségével egyre magabiztosabbá válnak a munkatevékenységekben és képessé válnak az
egyéni és közös célok megvalósítására, alkotások létrehozására.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A szövött tárgyak készítése során
lehetővé válik a személyes megnyilvánulásnak teret engedő alkotó tevékenység, a
munkadarabokban az egyéni ötletek, elképzelések megvalósítása, formálódik és fejlődik az
ízlésvilág, az esztétikumra való törekvés a tevékenységekben és a harmonikus környezet
kialakításában egyaránt.
A szövött-tárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei
A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas tanműhely szükséges, a
tanulók testméretének és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel
felszerelve.
Eszközigény:
1. Szövőkeretek, szövőállványok, szövőszék, tartozékok, vetélő, leverő villa
2. Ollók (balkezes szükség szerint)
3. Felvetőfonalak
4. Szövőfonalak
5. Maradék fonalak, varrócérna
6. Kartonok
7. Színes kivágó papírok
8. Zsírkréta készlet
9. Ragasztó, vonalzó
10. Nagyítólencse, tű, mérőszalag
11. Műszaki rajzlapok
Szemléltető eszközök
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1. Textilminta gyűjtemény, fonalgyűjtemény
2. Különféle összetételű anyagvágatok
3. Oktatótáblák
4. Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok
5. Szőnyegfotók
6. DVD
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

8

2 éves órakeret

576

Ebből kötött

518

Szabadon tervezhető órakeret

58

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / Évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Anyagismeret

26

13

13

2. Szakmai ismeret

40

20

20

3. Tervezés

24

12

12

4. Népművészeti alapismeretek

12

12

-

5. Esztétika, néprajz

12

-

12

6. Szakmai gyakorlat

404

202

202

Szabadon tervezhető órakeret

58

29

29

Tematikai egység

1. Anyagismeret

Előzetes tudás

Textilmunkákhoz szükséges eszközök, alapanyagok és azok

Órakeret: 26

felhasználási területeinek ismerete.
Tantárgyi fejlesztési

1. Felismerni és egymástól megkülönböztetni a szövéshez szükséges
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szálas anyagokat, azokat a felhasználási módnak megfelelően

célok

kiválasztani.
2. A tanuló legyen képes önállóan gombolyítani, segítséggel fonalat
festeni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló váljon képessé az alapanyagok adott szempontok szerinti
megfigyelésére, összehasonlítására, csoportosítására.
2. Ismerje a természetes szálas anyagokat, az állati és növényi
eredetű fonalak tulajdonságait, felhasználási módjait.

Kommunikáció:
anyanyelv,

3. Tudja a motringot a gombolyagtól megkülönböztetni.

beszédfejlesztés;

4. Tudjon gombolyítani.

olvasás-írás

5. Ismerje fel és gyűjtse az alapvető festőnövényeket.
6. Tudjon természetes eredetű fonalakat segítséggel festeni
(sárgítás).
Számolás-mérés:
Ismeretek

térbeli és időbeli

1. Mesterséges és természetes szálas anyagok

tájékozódás; pénz

2. A szálas anyagok tulajdonságai, viselkedésük hő, folyadék
hatására
3. A szálas anyagok felhasználási területei és módjai
4. Fonalgyártás műveletei
5. Természetes eredetű fonalak kikészítési eljárásai, színezése
6. Festőnövények
Tevékenység
1. Ismerkedés a textilipari alapanyagokkal.
2. Fonalgyűjtemény megtekintése.
3. Kereskedelmi forgalomban lévő fonalak megismerése.
4. Vásárlás egy fonalüzletben.
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5. Fonal nagyüzemi előállításának megtekintése.
6. Motring, gombolyag szétválogatása.
7. Gombolyítás gyakorlása.
8. Szálas anyagok felismerése égetési próbával.
9. Festőnövények gyűjtése.
10. Sárgítás pongyola-pitypanggal, hagymahéjjal, barnítás
diófalevéllel.
11. Fonalak csoportosítása, rendezése tulajdonságaik alapján.
Kulcsfogalmak/

Természetes szálas anyagok: állati eredetűek, növényi eredetűek.

fogalmak

Mesterséges szálas anyagok.
elemi szál, fonalgyártás műveletei, sodrás, festőnövények, színezés,
festhetőség, pác

Tematikai egység

2. Szakmai ismeret

Előzetes tudás

Kultúrtörténeti alapismeretek. Instrukciók megértése és követése,

Órakeret: 40

körültekintő magatartás.
Tantárgyi fejlesztési

1. A tanuló váljon képessé a szövéshez szükséges eszközök
kiválasztására és rendeltetésszerű használatára.

célok

2. Aktívan vegyen részt a szövést előkészítő műveletekben és a
mintatervezésben, egyszerű fonott- és nemeztárgyakat tudjon
önállóan készíteni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Bővüljenek a kultúrtörténeti ismeretek: a tanulók ismerjék meg

Kommunikáció:

régebbi korok életmódját, hagyományait, népszokásait, a szövés

anyanyelv,

történetét és eszközeinek fejlődését.

beszédfejlesztés;

2. A szövés iránti érdeklődés felkeltése, ösztönzés a kitartó

olvasás-írás

munkavégzésre.
3. Megismertetni a fonáshoz, nemezeléshez, szövéshez szükséges
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Számolás-mérés:
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eszközöket, azok adekvát használatát gyakorolni.
4. Legyenek képesek a tanulók a szövéshez kapcsolódó

térbeli és időbeli
tájékozódás;

alapfogalmakat elsajátítani, és az instrukciókat követő
munkavégzésre.

Etika: egyén,

5. Tudják a funkciónak megfelelő anyagokat és eszközöket
kiválasztani.
6. Ismerjék meg a vízszintes szövőszék szerepét és balesetmentes
használatát.
7. Tudjanak nemezlabdát, nemezbabát, nemezterítőt készíteni.
8. A szövést előkészítő műveleteket kitartóan végezni.
Ismeretek
1. A fonás és szövés története és eszközeinek fejlődése.
2. A szövés története Magyarországon és a Kárpát-medencében.
3. Fonással és szövéssel kapcsolatos alapfogalmak.
4. A szövést előkészítő műveletek.
5. A szövés eszközei.
6. A fonott, szőtt anyagok felhasználási lehetőségei.
7. A nemezeléshez szükséges anyagok és műveletek.
Tevékenység
1. Szövéstörténettel, népművészettel kapcsolatos filmek, anyagok,
könyvek tanulmányozása, megbeszélése,
2. Néprajzi Múzeum, Skanzen, helyi gyűjtemények, szőttesek
megtekintése.
3. Fonás eszközeinek megismerése, a fonás gyakorlása.
4. A szövés előkészítő műveleteinek bemutatása: láncfonal,
vetülékfonal, vetőfa, szövőkeret (közepes, váltós) felvetése
segítséggel.
5. Tervkészítés: megfelelő mintaelem kiválasztása: egyszerűbb
csíkminták, sorminták lemérése papírra, megfelelő két színnel
való kiszínezése.
6. Megfigyelés: álló szövőkeret felvetésének bemutatása, keret
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közösség, társadalom;
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részeinek bemutatása, tanulmányozása.
7. Nemezelés, nemeztárgyak (pl.: baba, labda) készítése
Kulcsfogalmak/

kezdetleges, ősi eszközök, tárgyi örökség (guzsaly, gyalogorsó,

fogalmak

szárnyas orsó)
nemezelés
szövött textília, szőttes, szövőkeret, szövőszék
felvetőfonal, felvetés
sorminta, csíkminta, tervezés
A szövőkeret részei: hengerek, nyüstfa, fémvetélő pálca, talp,
tartókeret.
Szövéshez használt kézi eszközök: vetélők, leverő villa, láncfonal,
vetülékfonal, kötés, kötéspont.

Tematikai egység

3. Tervezés

Előzetes tudás

Alapszínek, téri irányok, mértékegységek ismerete. Festési

Órakeret: 24

gyakorlatok.
Tantárgyi fejlesztési

1. Papíron önállóan mintákat tervezni megadott szempontok szerint.

célok

2. Ízlésvilágot fejleszteni.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Tudja a tanuló színeket csoportosítani alap- és kevert színek
szerint.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Színek tónusának (hideg, meleg) megismerése.

beszédfejlesztés;

3. Tudjon kevert színeket előállítani festékkel (narancs, zöld, lila,

olvasás-írás

barna).
4. Tudjon terítőt tervezni hideg és meleg színekkel.

Számolás-mérés:

5. Tudjon páros és páratlan csíkritmusban tervezni.

térbeli és időbeli

6. Mértékegység („cm”) helyes használata mérőszalag segítségével.

tájékozódás;

7. Váljon képessé a megtanult téri irányokat adekvátan alkalmazni a
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tervezési folyamatban.

Etika: az
ítélőképesség, az

Ismeretek

erkölcsi- és esztétikai

1. Színek

érzék fejlesztése

2. Színelmélet
3. Ritmusok és kompozíciók
4. Mértékegységek, arányok, térkitöltés.
Tevékenység
1. Színek csoportosítása:
a. alapszínek
b. kevert színek.
2. Füzetbe színkeverés temperával.
3. Papírragasztás a színskála szerint.
4. Színkontraszt készítése festékkel.
5. Játék a színekkel, festéssel, színezéssel.
6. Kompozíció készítése hideg színekkel, majd meleg színekkel.
7. Terítő tervezése meleg színekkel (papírvágás, ragasztás).
8. Terítő tervezése hideg színekkel (festéssel).
9. Mérőeszközök csoportosítása, használata.
10. Tervezés páros és páratlan csíkritmusban.
11. Szimmetrikus kompozíciók tervezése.
12. Mintaelemek alkalmazása.
Kulcsfogalmak/

alap és mintázó színek, színkeverés, színkör, színkontraszt,

fogalmak

színárnyalatok
színek tónusai: hideg, meleg színek
A színek hangulati szerepe, térhatása.
páros és páratlan csíkritmus

Tematikai egység

4. Népművészeti alapismeretek

Előzetes tudás

Ünnepek, ünnepi szokásaink ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Népi hagyományokat ünnepekhez társítani.
565
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2. Népi kismesterségeket megismerni, az érdeklődést felkelteni a

célok

szövött tárgyak és a szövés iránt.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló ismerje az egyes népszokások jellemzőit (pl.
farsangolás).

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. A tanuló ismerje meg a népi kismesterségek jellemző vonásait.

beszédfejlesztés;

3. A tanuló ismerje meg a legjellemzőbb, legismertebb

olvasás-írás

népszokásokat (például húsvétkor a tojásfestés).
Számolás-mérés:
Ismeretek

térbeli és időbeli

1. Ünnepekhez kapcsolódó népszokások

tájékozódás;

2. Népi kismesterségek
3. Népművészeti alapismeretek

Etika: egyén,
közösség, társadalom;

Tevékenység
1. „Népművészet” könyv nézegetése.
2. „Népi kismesterségek” diafilmek megtekintése.
3. Népművészeti könyvek megtekintése.
4. „A népszokások”- diafilmvetítés.
5. Anyaggyűjtés, beszélgetés.

Kulcsfogalmak/

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások néhány jellemző motívumának

fogalmak

megismertetése.
népi játékok, népviselet, népdalok.
Népi kismesterségek: népi faragóművészet, bőrmunka, hímzés, a
csipke,
a mézesbábosság, a hímes tojás, fonás, szövés.

Tematikai egység

5. Esztétika, néprajz

Órakeret: 12
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Előzetes tudás

Népművészeti alapismeretek, népszokások, népi kismesterségek
ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. Bővíteni a néprajzi ismereteket, fejleszteni az esztétikai érzéket.

célok

2. Az érdeklődést felkelteni népünk hagyományai, népszokásai,
tárgyi örökségei iránt.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A tanuló ismerjen néhány magyarországi hagyományt és
népszokást.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. A tanuló ismerje fel a székely festékes szőnyeget és motívumait.

beszédfejlesztés;

3. A tanuló ismerje a mintaelemeket: virág, hal, grádics, fésűfog.

olvasás-írás

Ismeretek

Számolás-mérés:

1. Esztétika, néprajz

térbeli és időbeli

2. Népi szövés a Kárpát-medencében

tájékozódás;

3. Népi hagyományok
Etika: egyén,
Tevékenység

közösség, társadalom;

1. Szakmai kirándulások, múzeumlátogatások a népi kultúra

az ítélőképesség, az

tükrében.

erkölcsi- és esztétikai

2. „Szőttes gyűjtemény”, motívumok megismerése, csoportosítása.

érzék fejlesztése

3. Térkép használata.
4. „Népi szőttesek”- könyv, videofilm nézése, a látottak
megbeszélése.

Kulcsfogalmak/

„Művészet és mesterség”- díszítés és hagyomány.

fogalmak

kézművesség, iparművészet,
Magyarország ünnepi hagyományai, népszokásai, jellemző
évfordulói.
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Ünnepekkel kapcsolatos tárgykultúra.
Motívumok.
Népcsoportok jellemző díszítő elemei.
Moldvai csángó, széki, palóc, sárközi, mezőségi, kalotaszegi, sokác
szőttesek, szőttes motívumok.
Hagyományőrzés

Tematikai egység

6. Szakmai gyakorlat

Előzetes tudás

Színek, téri irányok, a szövéshez szükséges alapanyagok, eszközök

Órakeret: 404

ismerete és adekvát használata.
Kulturált, társakat nem zavaró viselkedési szokások. Szóbeli
utasítások megértése, követése.
Tantárgyi fejlesztési

Esztétikus, mutatós szövött használati tárgyakat készíteni minél

célok

nagyobb önállósággal.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Legyen képes a tanuló az alapanyagok kiválasztására: szín,
mennyiség, minőség szerint.

Kommunikáció:
anyanyelv,

2. Ismerje a láncfonalat és a vetülékfonalat, kötésmódokat, szedettes beszédfejlesztés;
technikát.

olvasás-írás

3. Legyen képes a tevékenységnek megfelelő eszközöket
kiválasztani.

Számolás-mérés:

4. Segítséggel tudja a munkát, munkadarabot elkezdeni és
eldolgozni.

térbeli és időbeli
tájékozódás;

5. Ismerje fel a hibákat és legyen képes azokat javítani vagy a
javításhoz segítséget kérni.

Etika: egyén,

6. A munkadarabok készítése során legyen képes egyszerű minták

közösség, társadalom

alkalmazására és harmonikus színhasználatra, valamint egyéni
ötleteinek megvalósításra.

Osztályfőnöki óra:

7. Fokozódó önállósággal képessé válni a kitartó munkavégzésre.
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8. Egyéni képességekhez mérten segítséggel az alábbi
tevékenységeket végezni:
a.

2 szállal sodorni, 3 szállal fonni,

b.

két szállal (zsinórt, hajpántot készíteni) és hét szállal
(öv), körmönfonni,

c.

zsinórt készíteni szarvacskával,

d.

szőni szádfán, szalagot szőni,

e.

karmantyúbabát készíteni,

f.

egyenletes spontán szövést gyakorolni váltós kis kereten,

g.

széleket helyesen eldolgozni,

h.

egyszerű csíkritmusú használati tárgyakat szőni és
mintázni.

Ismeretek
1. A fonás és a szövés alapanyagai
2. A fonás műveletei és eszközei
3. A szövés előkészítő műveletei
4. A kézi szövés műveletei
5. Vetülék nélküli szövés
6. Szövés egyszerű eszközökkel
7. Szövés vakkereten
8. Terítő, futó, tarisznya, párna szövése
9. Geometrikus minták kialakítása különböző kötésmódokkal
10. Szőnyegszövés egyszerű csíkmintával
11. Szövőszékek, szövő eszközök karbantartása
Tevékenység
1. Alapanyagok kiválasztása.
2. Szükséges fonalmennyiség kiszámítása.
3. A fonás előkészítése - elrendezése. Sodrás, fonás: körmönfonás,
kötélsodrás.
4. Zsinórkészítés szarvacskával, macskafarok fán.
5. Szövés széklábán, szádfán, karmantyún
569
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6. A felvetés és a csomózási technikák gyakorlása.
7. Színek meghatározása, mintaterv készítése.
8. Szövés helyes elkezdése, előszövés.
9. Egyenletes, spontán szövés, tömörítés, feszítés, váltás kis kereten.
10. Szövés alapkötése.
11. Vetülék felületű szövés.
12. Szövés vászonkötéssel.
13. Szövés befejezésének megismerése - szélek eldolgozása, szövés
levágása, eldolgozása csomózással, szélek összevarrása,
zsinórkészítés
14. Szövés, kapuvonal helyes tartásával.
15. Szövés 2 színnel, 2 vetélővel.
16. Lánc és vetülékfonalak előkészítése, kiválasztása, felvetés
segítséggel.
17. Kötésmódok bemutatása: likatos (torontáli), egy szálon forduló,
két szál közti (svéd).
18. Minták, csíkritmusok alkalmazása.
19. Szövött tárgyak készítése (pl.: telefontok, papírzsebkendő tartó,
terítő, párna, szőnyeg)
20. Balesetvédelmi oktatás
Kulcsfogalmak/

fonás, sodrás, körmönfonás, folyton folyvást szedés

fogalmak

felvetőszál, kezdő és végszálak, behúzás, láncfonal, vetülékfonal
csomófajták: kettős csomó, halászcsomó, takácscsomó
szövés közben használt eszközök: leverő villa, vetélő, vetőfa
A szövés befejező műveletei.
Felvető befejezése: makramé, fonás, sodrás.
alapkötések: vászon, sávoly, atlasz, szedettes, „borzas” szövése.
likatos, egyszálon fordulós technikák
Szőnyeghibák, szőnyegek kezelése, karbantartása.

11.4.5.17. TEXTIL- ÉS FONALMENTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
570
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1. A tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, megtanítása,
gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló - részben önálló alkalmazása.
2. Olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek
ellátni a készségfejlesztő kerettanterv munkaterületének megfelelő munkatevékenységeket,
munkaköröket.
Feladatok
1. A textil- és fonalmentés során az alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a gépek
rendeltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű használati tárgyak elkészítése,
munkahelyi szokások kialakítása.
2. Textilek bontásával és feldolgozásával kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, kellékek
és eszközök kiválasztása, a feldolgozás során felmerülő problémák kezelése), kulturált
viselkedési szokások elsajátítása.
3. Textilmentés során felhasznált eszközök hatékony használata, fonalak és anyagok
fajtáinak megismerése, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata,
szelektív hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása.
4. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a
textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének
megtanulása.
5. A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás és
egyszerűbb munkadarabok készítése segítséggel.
6. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény
kialakítása, textíliák hasznosításának újragondolása.
7. Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során.
8. Képességekhez

igazodó,

rendszeres

gyakorlás

biztosítása

a

mindennapi

munkatevékenységekben:
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Az erkölcsi nevelés: A textil és fonalmentő műhelyben elvárt magatartásformák, a szükséges
viselkedési szokások és szabályok elsajátítása. Hatékony munkavégzés a társakkal,
pedagógussal, szakoktatóval.
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Megismerik nemzeti kultúránk értékeit, hagyományait, a
szövés és fonás tárgyi örökségeit. A népi motívumok megjelennek az általuk készített
munkadarabokban.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A tanulók önismeretének, önértékelésének
fejlesztése a gyakorlati textil és fonalmentő tevékenységeken keresztül. A képességek
szélesebb körű megismerése, a reális énkép kialakítása.
A

társakkal

való

együttműködés

elvárható

szinten

legyen

jelen

a

mindennapi

munkavégzésükben.
A testi és lelki egészségre nevelés: A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen a
munkavédelmi, egészségvédelmi ismeretek és szokások elsajátítása mellett a testi fejlettség és
ellenálló képesség kialakítása és fenntartása is. Fontos, hogy kialakuljanak bennük az
egészséges életmódhoz tartozó higiéniás szokások és a maguk szintjén vigyázzanak
egészségükre. Törekedni kell a textil és fonalmentő tevékenységek kitartó folyamatos
végzéséhez szükséges, helyes testtartásra, a megfelelő testi fejlettség (fizikai állóképesség)
elérésére, fenntartására. Sajátítsák el a fiatalok az egészség megóvásához szükséges
egészségügyi alapismereteket, az alapvető higiéniai szokásokkal együtt. Mindennapi életük és
munkájuk során törekedjenek az egészséges és a tiszta, környezetszennyezéstől mentes
életmód megismerésére, megtanulására és követésére.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A magatartást szabályozó viselkedésformák
kialakítása és megszilárdítása a textil és fonalmentő tevékenységek végzése közben. Ismerjék
meg a különböző élethelyzeteket, fokozatosan tudjanak megfelelni a fiatalok a rájuk váró
(képességeikhez mért) feladatoknak. Úgy kell megismertetni velük helyzetüket, hogy
lehetőleg elfogadják azt, és segítséggel képesek legyenek a velük sorsközösségben élő
társaikkal megfelelően együtt élni és dolgozni. Tudják az emberi kapcsolataikban az egyet
nem értést kezelni, és kevésbé sérüljenek a vitákban. Forduljanak bizalommal szűkebb- és
tágabb környezetükhöz, amennyiben segítségre van szükségük.
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be
környezetük alakításába, értékeinek megőrzésébe és újjáalakításába, tapasztalatokat szereznek
a környezetet megóvó szokásokról, lehetővé válik a környezetkímélő szemlélet és életvitel
kialakítása, elsajátítása, pl.: mértékletes vegyszerhasználat, szelektív hulladékgyűjtés,
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maradék és hulladék anyagok felhasználása, tudatos vásárlás, anyagok, eszközök,
energiaforrások takarékos használata. A szépre és jóra való fogékonyság kialakítása és
fejlesztése. Segítséggel tegye vonzóvá környezetét, ehhez hulladék anyagokat is tudjon
felhasználni, tudjon dolgozni megfelelően előkészített helyszínen és munkaeszközökkel.
Vegye észre, hogy a rend és tisztaság a szűkebb és tágabb környezetet széppé teszi.
Pályaorientáció: A tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, a munka világában való
hatékony részvételét segítő gyakorlati ismeretek elsajátítása.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tantárgy hozzájárul a pénzeszközök használatában való
jártasság kialakításához, a takarékos anyagfelhasználáson keresztül a takarékosság
kialakításához, bevétel és kiadások összefüggéseinek felismeréséhez, a pénz szükségszerű
beosztásának megtanulásához.
A tanulás tanítása: Az előzetes elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására késztetés az
adott munkafolyamatokban.
A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében
Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez
szükséges kommunikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az okokozati összefüggések felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a
szókincs.
Matematikai kompetencia: A tanuló a matematikai ismereteit, logikai gondolkodását a
gyakorlatba ágyazva alkalmazza. Készségszintűvé válik a mértékegységek használata,
bővülnek az ismeretek a pénzkezelés szabályairól, fejlődik a térbeli és időbeli, síkbeli
tájékozódása, problémamegoldó képessége.
Természettudományos és technikai kompetencia: A sokrétű textil-kelme és fonal feldolgozása
során

folytatott

eszközhasználat

segíti

a

tárgyak

tulajdonságainak,

működésének

megismerését, folyamatok megértését, használatukban való jártasság kialakulását.
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Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési
szokások kialakítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban
betöltött szerepek és feladatok felismerésére, a munkamegosztásban való produktív
részvételre, igényeinek kifejezésére és megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére, jogainak
érvényesítésére.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak
a mindennapi fonal és textilmentő tevékenységekben, a gyakorlati feladatok során mélyebb
ön- és társ ismeretre tesznek szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő
hatékony bekapcsolódásra és munkavégzésre a megfelelő óvó-védő munkahelyeken.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A textil és fonalmentő munkák végzése
során a tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, az újrahasznosítás jelentőségét.
Ízlésviláguk fejlődik, a mindennapokba beépül a harmonikus környezet kialakítása iránti
igény főként saját készítésű munkadarabjaikkal.
Tárgyi feltételek, eszközigény
A munkatevékenység végzése történhet a teljes képzési idő alatt az iskolai tanműhelyben,
illetve a képzési idő egy részében, gazdálkodó szervezetnél megfelelő személyi segítők
biztosításával (pl. csoportos gyakorlat vagy egyénenként munkahelyi gyakorlat program
során).
1. A tárgyi feltételeknek biztosítaniuk kell a sajátos nevelési igény és az egyéni szükséglet
kielégítését a megfelelő gyakorlatorientált, differenciált képzés lehetőségével.
2. A tananyag elsajátításának feltétele a jól felszerelt gyakorlóhely.
3. A gyakorlati képzés helyszíne legyen világos, tágas, jól szellőztethető. Rendelkezzen
megfelelő berendezéssel: kényelmes székekkel, megfelelő méretű asztalokkal, kellő
hellyel a munkavégzéshez, raktározáshoz.
4. A megfelelő felszereltség biztosításához alapvető a jó minőségű eszközök megléte.
5. Kiemelten fontos a saját munkaeszköz szükségessége minden tanuló részére. Ez
elengedhetetlen a munkafolyamatok tanulásához, gyakorlásához, figyelemmel arra, hogy
sok esetben szükséges speciális eszköz alkalmazása is (pl. balkezeseknek).
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6. Lényeges a mérőeszközök, csomagolóeszközök és a raktározáshoz megfelelő, biztonságos
terület kialakítása, különösen tekintettel arra, hogy a feldolgozásra kerülő anyagok
éghetőek.
7. A tanórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha többször van módjuk
fonalboltban, textiláruházban tanulmányi látogatásokon, műhelylátogatásokon részt venni.
8. Az információhordozó- és szemléltetőanyagok használatához szükség van audiovizuális
eszközökre (vetítővászon, írás-, mozgó- és diafilmvetítő, video lejátszó, tévé).
Elhelyezésük módjával biztosítani kell egyszerű és gyors alkalmazhatóságukat. Ezért
megfelelő méretű üveg- illetve zárt ajtós szekrényekben célszerű elhelyezni azokat.
A szaktanterem felszerelési tárgyai:
1. munkaasztalok, támlás székek
2. nagyméretű falitábla
3. nagyméretű mágnes tábla mágnes lapokkal
4. digitális, interaktív tábla, DVD-, videó lejátszó, CD-s magnó
5. polcok, polcrendszerek, szekrények
Raktár felszerelési tárgyai:
1. polcrendszer (félkész-, kész áruknak, segédanyagoknak, kellékeknek)
2. célnak megfelelő tároló rekeszek, dobozok, fiókok, kosarak
3. létra
Szemléltető anyagok:
Anyaggyűjtemények:
1. férfi,- női,- gyermek alsó és felső ruházat
2. lakástextíliák
3. gazdasági textíliák
4. kötött és horgolt (hurkolásos technikával készített) textíliák
5. kellékek
Nyersanyaggyűjtemény:
1. növényi eredetűek
2. állati eredetűek
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3. vegyi szálak
Fonál- és cérnagyűjtemény:
1. szövő-, kötőipari fonalak, cérnák
2. varrófonalak, varrócérnák
3. hímzőfonalak, hímző cérnák
Falitáblák, diaképek, fotók, írásvetítő fólia ábrák:
1. textilipari gépek egyszerűsített vázlatai
2. gyártási eljárások folyamatábrái
3. hangtechnikai- és képtovábbító eszközök /rádió, magnó/, projektorok
Szabványok, szakkönyvek, szakfolyóiratok
Munkavégzés eszközei, szerszámai:
1. vágó szerszámok, élezők, vágó gép, körkés, kézimunka-, szabász-, bontó olló, bontó-tű
2. varró szerszámok: varró-, kötő-, hímző-, subázó-, horgoló-, merkelő-, gombos-, biztosítótű
3. simító- és gőzölő eszközök, vasaló állvány
4. mosógép, mosó- és tisztító szer, fertőtlenítő, fehérítő, keményítő
5. varrógép
6. kötőgép
7. kiegészítők és segédeszközök: tűbefűző, patent, húzózár, tépőzár, kapcsok, gombok,
gyöngyök, damil, emlékeződrót, damil, válltömések, fémkarikák, gyermekjáték- és figurák
kellékei (maci szemek, orrok), gumik, madzagok, szalagok, szegőpántok, zsinórok,
tejszűrő papírmerevítő, vasalható közbélés, gyűszű, tűpárna, felvető fonal, szövő- kötőhorgoló fonalak, rongy csíkok textilből, tömőanyagok, textilfilc, ruhafesték
8. rajzoló-, jelölő-, mérő eszközök: szabókréta, vonalzó, illanófilc, mérőszalag, sablon,
mintaív
9. tároló eszközök: zacskók, dobozok, címkék: műanyag, papír, üveg, fém, textil
10. csomagoló anyagok
11. fóliázó-, kézi nyomdai eszközök, címkék, ragasztó anyagok
12. kisváltós, álló típusú szövőszék
13. asztali, fekvő típusú szövőszék, szövőkeretek
14. lábítós övszövő
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15. szalagszövő madzag
16. kötélverő fonálsodráshoz
17. vetélő, leverő villa
18. szálfeszítő
19. karmantyúk, tarisznyaszövő
20. asztalra szerelhető szövőléc: szövő tüske, szövő léc, felfogató kar
21. gáztűzhely, elektromos főzőlap
22. természetes és vegyi festékek
Védőeszközök, védő felszerelések:
1. munkaköpeny
2. pormaszk
3. gyűszű
4. kártevők elleni védelem: molyirtó, penész gátló, fertőtlenítő
5. poroltó készülék
6. szociális helyiség: WC, mosdó, öltöző
7. munka cipő
8. sötétítő textília: reluxa, szalag függöny, redőny
9. nagyító
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
Évfolyamok

11-12.

Heti órakeret

8

2 éves órakeret

576

Ebből kötött

518

Szabadon tervezhető órakeret

58

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
Témakör / évfolyam

11-12.

11.

12.

1. Anyagismeret/ fonalmentés

32

16

16

2. Anyagismeret/ textilmentés

32

16

16

577

2154

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3. Eszközhasználat, baleset megelőzés

32

16

16

4. Fonalmentés menete

120

60

60

5. Textilmentés menete

142

71

71

24

16

8

7. Mérés, csomagolás, tárolás

16

8

8

8. Textil és fonalmentés termékeinek mindennapi hasznosítása

72

40

32

9. Ismétlés, rendszerezés

48

16

32

Szabadon tervezhető órakeret

58

29

29

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenységek (üzemlátogatás,
tanulmányi séta)

1. Anyagismeret/fonalmentés

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret:
32 óra

1. A

megelőző

évfolyamokon

elsajátított

tudáselemek

és

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.
2. Egyéni

képességek

szerinti

anyagismeret,

biztonságos

eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
a társakat nem zavaró viselkedés.
3. Aktívan vegyen részt a tanuló a megismert munkafolyamatban.
4. A

kommunikációs

helyzetekben

tartsa

be

a

normákat,

illemszabályokat.
5. Legyen fogalma a környezetvédelemről.
6. Ismerjen néhány piktogramot.
7. Képességének megfelelő mértékben használja mérési ismereteit,
különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. A

tanuló

nyelvi

ismereteinek,

kifejezőkészségének,

információszerző- és feldolgozó képességének fejlesztése.
2. A tanulásra, a munkavégzésre való motiváció erősítése.
3. A környezettudatos magatartás alakítása.
4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset
megelőzési magatartás kialakítása.
5. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása.
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6. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és
viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.
7. A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet
alakítása.
8. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset
megelőzési magatartás kialakítása.
9. A

tanuló

nyelvi

ismereteinek,

kifejezőkészségének,

információszerző és -feldolgozó képességének fejlesztése.
10. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit,
formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, tudása, a praktikus, a beszédfejlesztés,
hétköznapi élet területén hasznosítható ismeretekkel.
2. Szerezzen

jártasságot

a

verbális

és

nonverbális
nonverbális információk

információszerzésben az elemi anyagismeret területén.

értelmezése

3. A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek
motorikus készségei, tájékozódó képessége, esztétikai érzéke.
4. A tudatos balesetmegelőzési magatartás kialakítása érdekében
következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a Osztályfőnöki óra:
munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.

Egészség-, munka- és

5. Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, tudása, a praktikus, a környezetvédelem,
szervezetünk és

hétköznapi élet területén hasznosítható ismeretekkel.
6. Szerezzen

jártasságot

a

verbális

és

nonverbális igényei,

információszerzésben az elemi anyagismeret területén.

munkavállalás,

7. A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek környezetvédelem,
motorikus készségei, tájékozódó képessége, esztétikai érzéke.

viselkedéskultúra

8. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében,
következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a kommunikáció:
munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.
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nonverbális
Ismeretek

információk

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, értelmezése
baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
2. Szerezzen ismereteket, és tapasztalatokat a különféle fonalakról és
fonalként felhasznált anyagokról, mivel az anyag tulajdonságai
nagyban behatárolják a későbbi felhasználást.

Számolás-mérés:

3. Természetes eredetű fonalfajták

mérési gyakorlatok,

a. növényi eredetű (pamut, len)

- térbeli tájékozódás,

b. állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem).

műveletek, mérések,

4. Vegyi eredetű fonalfajták.

mértékegységek

5. A fonal készítésének rövid ismertetése (pl.: fonás, eszközei,
történeti áttekintés, cérna készítése).

Osztályfőnöki óra:

6. A fonalak felhasználása:

előkészület a felnőtt

a. Textil készítése
b. kézi

és

gépi

életre, lakóhelyismeret
előállítás

(pl.:

szőttesek,

szőnyegek,

ruhaanyagok)
c. Kötött anyag készítése
d. kézi és gépi előállítás (pl.: kötések, hurkolások stb.)
7. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munkabaleset- és tűzvédelmi előírásokat.
8. Ismerje a tanuló a különféle fonalakat és fonalként felhasznált
anyagokat, mivel az anyag tulajdonságai nagyban behatárolják a
későbbi felhasználást.
Tevékenység
1. Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt alapanyagok
válogatását megadott szempontok (szálvastagság, szín, nagyság,
rugalmasság, felhasználhatóság…) szerint.
2. Végezzen csoportosítást, találjon összefüggést a fonalvastagság és
a célszerű felhasználás között.
3. Az eltérő módon készült darabok bemutatása, és annak
tudatosítása, hogy mind fonalból készültek, de más-más
580
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technikával és alapanyagból.
4. Ajánlott a témakör feldolgozása során fonalakat, cérnákat árusító
üzletbe tanulmányi séta szervezése, ahol mód van az anyagok
változatosságának bemutatására.

Kulcsfogalmak/

Rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi eredetű, kötött –

fogalmak

hurkolt-, szövött kelmék, kézi- gépi elkészítés, szakíthatóság, festési
eljárások megmunkálhatóság függvényében (selyem, pamut, műszál)

2. Anyagismeret/textilmentés

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret:
32 óra

1. A

megelőző

évfolyamokon

elsajátított

tudáselemek

és

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.
2. Aktívan vegyen részt a tanuló a megismert munkafolyamatban. A
kommunikációs

helyzetekben

tartsa

be

a

normákat,

illemszabályokat.
3. Legyen fogalma a környezetvédelemről. Ismerjen néhány
piktogramot.
4. Képességének megfelelő mértékben használja mérési ismereteit,
különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Egyéni

képességek

szerinti

anyagismeret,

biztonságos

eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
a társakat nem zavaró viselkedés.
2. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása.
3. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és
viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.
4. A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet
alakítása.
5. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset
megelőzési magatartás kialakítása.
6. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információ581
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szerző és-feldolgozó képességének fejlesztése.
7. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit,
formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, tudása, a praktikus, a Kommunikáció:
hétköznapi élet területén hasznosítható ismeretekkel.

beszédfejlesztés,

2. A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek nonverbális
motorikus készségei, tájékozódó képessége, esztétikai érzéke, információk
kommunikációja.

értelmezése

3. A tudatos balesetmegelőzési magatartás kialakítása érdekében
következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a
munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.
4. Szerezzen

jártasságot

a

verbális

és

Számolás-mérés:
nonverbális mérési gyakorlatok,

információszerzésben az elemi anyagismeret területén.

térbeli tájékozódás,
műveletek

Ismeretek
1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, Osztályfőnöki óra:
baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

A szakma

2. A munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismeretek a gyakorlásához
textilről.

szükséges munka- és

3. Szerezzen a munkavégzéshez szükséges alapvető ismereteket, és tűzvédelmi-, valamint
tapasztalatokat a különféle textil anyagokról, mivel az anyag biztonságtechnikai
tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi felhasználást.

előírások

4. Természetes eredetű fonalfajták
a. növényi eredetű (pamut, len)

Osztályfőnöki óra:

b. állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem)

egészség-, munka- és

5. Vegyi eredetű fonalfajták.

környezetvédelem,

6. A fonal tulajdonságai:

szervezetünk és

a. Az elkészítés módja (szövés, kötés, hurkolás)

582
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b. A színezés technikája (fehérítés, fonal színezése, kész lakóhelyismeret
szövet színezése, minta nyomása, filmnyomás, hő
nyomás - stb.)

Számolás-mérés:

c. A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés stb.)
d. A

textil

felhasználásának

területei

mérési gyakorlatok,

(lakástextil, térbeli tájékozódás,

fehérnemű, ruhanemű, gazdasági textíliák)

műveletek, mérések,

7. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, mértékegységek
baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
8. A textilszínezés színezés technikája (fehérítés, fonal színezése,
kész szövet színezése, minta nyomása, filmnyomás, hőnyomás).
9. A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés).
10. A textil felhasználásának területei: lakástextil, fehérnemű,
ruhanemű, gazdasági textíliák.
11. Néhány, a mindennapokban gyakran használt szálasanyag
megkülönböztetése, megnevezése, tulajdonságai, felhasználása
textilminták alapján:
a.

Krepp: (vékony, hullámos felületű, egyszínű vagy nyomott
mintás) ágynemű, fehérnemű, gyerekruha alapanyag.

b.

Flanel: (vastagabb, laza kötésű, puha szövet, mindkét oldalán
bolyhozott) hálóruha, ing alapanyag.

c.

Karton: (közepes vastagságú anyag, vászonkötésű) blúz, ing,
nyári ruha, kötény anyaga.

d.

Kordbársony:

(különböző

szélességű

csíkozott)

nadrág,

szoknya, dzseki, gyerekruha anyaga.
e.

Pamutvászon:

(vastagabb,

vékonyabb

vászonkötésű)

munkaruha, lakástextil alapanyaga.
f.

Gyapjúszövet: (eltérő vastagságú, kellemes tapintású) női ruha,
kosztüm, férfiöltöny, kabát alapanyaga

g.

Selyemszövet: (szép fényű, kellemes, puha) blúz, női ruha, sál
anyaga.

Tevékenység
1. Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt alapanyag válogatását
583
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több szempont szerint (alapanyag, szín, későbbi felhasználása).
2. A differenciált feladatmegoldásokra jó lehetőséget biztosít a
kellékek válogatása, csoportosítása.
3. A válogatás több szempontú lehet (pl. szín, forma, méret, anyag
szerint csomagolva, felcímkézve tárolhatók újbóli felhasználásig).
4. Kellő anyagismerettel rendelkezve a környezetében fellelhető
textilek elemzése is megtörténhet.
5. Fontos hangsúlyozni, hogy az eltérő anyagok eltérő tulajdonságai
miatt, meghatározott területen és összetételben lehet egy időben
használni őket.
6. Fontos az anyagismeret a későbbi hibák elkerülése érdekében (pl.
színtartóság, mérettartósság, kopásállóság figyelembe vétele).
7. A témakör feldolgozása során mód nyílik a fonalak témakörében
tanultak ismétlő rendszerezésére, mivel a szükséges ismeretanyag
egy része megegyezik.
8. A munkát kiegészítő és segítő tevékenységek:
a. Textilekből mintakollekció készítése színek, anyagfajták
szerint.
b. Az

esztétikai

érzék

fejlesztését

segítő

szín-

és

formakompozíciók készítése.
c. Ismerkedjen a tanuló az iparművészetben, divatban,
lakáskultúrában

használt

anyagok

változatos

tulajdonságaival.
d. Nézzen képes magazinokat, albumokat, katalógusokat és
válogasson adott szempontok szerint a látott képekből.

Kulcsfogalmak/

Textilfajták, rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi

fogalmak

eredetű, kötött – hurkolt- szövött kelmék, kézi- gépi elkészítés,
szálirány, vágási szél, festési eljárások, kopásállóság, szakíthatóság,
mérettartósság, megmunkálhatóság kellékek.

Tematikai egység

3. Eszközhasználat, baleset megelőzés

584
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32 óra
1. A munkatevékenység során használatba kerülő eszközök ismerete,

Előzetes tudás

funkciójuk, biztonságos és célirányos alkalmazásuk.
2. A munkahely balesetvédelmi ismeretei, anyag és eszköz okozta
balesetveszélyről

elsajátított

tudás,

gyakorlati

teendők

alkalmazása baleset esetén.
Tantárgyi fejlesztési

1. A

munkaterem

(munkahely)

rendjének

betartása.

Helyes

viselkedési szokások elsajátítása.

célok

2. Biztonságos közlekedés kialakítása a munkaterem eszközei,
felszerelései között.
3. A rábízott eszközök, anyagok rendeltetésszerű, balesetmentes
használata. Balesetvédelmi ismeretek automatizálása.
4. Egyszerű elsősegély- nyújtási tevékenység elsajátítása.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Követelmény a megbízható szerszám- és eszköz használat, a Számolás- mérés:
tisztaság és az eszközök megfelelő karbantartása, a pontos mérési gyakorlatok
anyagismeret, a munkafázisok sorrendjének egymásutánisága és
betartása.
2. Szükséges a folyamatos gyakorlás a műveletek balesetmentes Környezet és
algoritmizálásának elsajátításához.

egészségvédelem

Ismeretek

Életvitel és egészséges

1. Megismertetni a szakma gyakorlásához szükséges munka- és életmódra nevelés
tűzvédelmi,

valamint

biztonságtechnikai

előírásokat.

Munkavédelmi szabályok.
2. Felismerni a munkavégzés közben előforduló veszélyforrásokat és
jelezni, hogy megtehetők legyenek az elhárításhoz szükséges
intézkedések. Kitartó, biztonságos munkát végezni.
Osztályfőnöki óra:

3. Alkalmazni a balesetvédelmi előírásokat.
585
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4. Az ismeretek elsajátítása érdekében elsősegélynyújtó bemutatók, Iskolai - és
tájékoztató jellegű filmek, könyvek, figyelem felhívó plakátok, munkahelyi
piktogramok,

prospektusok

megtekintése

elengedhetetlen. mentálhigiéné

Szükséges a rendszeres gyakorlás feltételezett (vagy valódi)
baleset esetén - a lehetőség adta helyzet felismerésének és
alkalmazásának gyakorlati kivitelezése.
A tudatos balesetTevékenység

megelőzési magatartás

1. A jó közérzet és hatékony munkavégzés feltételei az időközönként kialakítása érdekében
beiktatott rövid mozgásos feladatok, gimnasztikai gyakorlatok következetesen
vagy más, esetleg a szabadban végzett mozgásos tevékenységek.
2. Lényeges

a

derűs

légkör

megteremtése.

Munka

minden gyakorlati

közben foglalkozás előtt, a

zenehallgatással, a munkatevékenységhez kapcsolódó témákról munkafolyamat
való beszélgetéssel oldhatjuk a feszültséget, kerülhetjük el a alkalmazása során fel
kell hívni a figyelmet

balesetet (monotónia tűrés).

3. Tanulmányi séta a mentőállomásra, baleseti ambulanciára. Jó a munkavédelmi
mentális közérzet biztosítása az egyéni igények és az adott szabályok betartására.
lehetőségek figyelembevételével.
4. Nagy gondot kell fordítani a munkavédelmi, biztonságtechnikai
szabályok, eljárások tudatosítására, betartására. Ezt végezhetjük
az oktatást megelőzően naponta, tantárgyi témakörök előtt és a
gyakorlati

munka

folyamatában

rendszeresen.

A

gépek

biztonságos használatára tudatosan fel kell készíteni a tanulókat.
Meg kell ismertetni őket a balesetveszély lehetőségeivel, a
biztonságos munkavégzés feltételeivel. Az eszközök használatánál
figyelmeztetni kell őket, hogy saját és társai testi épségére
különösen figyelniük szükséges. A gépek egyszerű karbantartási
munkáinál, általuk is végezhető javításoknál meg kell követelni a
biztonságtechnikai szabályok betartását. A feladatok elvégzésének
értékelésekor minden esetben ki kell térni a munka minőségi,
mennyiségi teljesítménye mellett annak biztonságos elvégzésére
is.
5. Elsősegélynyújtás gyakorlása, kisebb sérülések esetén.
586
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Kulcsfogalmak/

Szúró-vágó eszköz, karbantartás, pormaszk, érintésvédelem, poroltó,

fogalmak

elektromos eszköz, allergia, fonal-, textilvágó (körkés) hatása, pánik,
elsősegélynyújtás,

fertőtlenítés,

vérzéscsillapítás,

nyomókötés,

fájdalomcsillapító szer, hívószám, sürgősség, ambulancia.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

4. Fonalmentés menete
1. A

megelőző

évfolyamokon

120 óra
elsajátított

tudáselemek

és

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.
2. Tudjon

részt

venni

kommunikációs

a

megismert

helyzetekben

tartsa

munkafolyamatban.
be

a

A

normákat,

illemszabályokat.
3. Tanulja meg a szocializált viselkedést, tartsa szükségesnek a
szabályok, normák betartását.
4. Legyen fogalma az ember környezetalakító tevékenységéről, a
környezetvédelemről. Ismerje a piktogramok alkalmazásának
jelentőségét.
5. Képességének megfelelő mértékben tudja használni mérési
ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére.
Tantárgyi fejlesztési

1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása.

célok

2. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és
viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.
3. A környezettudatos magatartás alakítása.
4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset
megelőzési magatartás kialakítása.
5. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információszerző és-feldolgozó képességének fejlesztése.
6. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit,
formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

587
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Fejlesztési feladat
1. Sajátítsa el a tanuló, képességeinek megfelelően a szakma
gyakorlati tevékenységeit.

Osztályfőnöki óra:

2. Tartsa be a munkarend, a beilleszkedés, a munkahelyi előkészület a felnőtt
együttműködés alapszabályait.

életre

3. Takarékos, gazdaságos szemlélet erősítése (pl. fonalgubanc
feltekerése a legkevesebb veszteséggel).

Számolás-mérés:

4. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében mérési gyakorlatok,
következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a térbeli tájékozódás,
munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.

műveletek, mérések,

5. Az önellenőrzés fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. mértékegységek
6. Legyen képes örömmel, aktívan, és kitartóan végezni a
tevékenységeket.

Kommunikáció:

7. Legyen képes a megtanult munkafolyamatokat egyre nagyobb beszédfejlesztés,
önállósággal, a szükséges anyagok és eszközök célszerű nonverbális
információk

megválasztásával elvégezni.
8. Munkáját

folyamatában

ellenőrizze,

szükség

szerint értelmezése

segítséggel/önállóan javítsa.
Ismeretek
1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka- Osztályfőnöki óra:
Egészség-, munka- és

baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

2. Ismerje a tanuló a munkafázisokat és azok sorrendjét. Ismerje a környezetvédelem,
szükséges eszközöket és azok rendeltetésszerű használatát.

szervezetünk és
igényei,
munkavállalás,

Tevékenység
A fonalak, cérnák,

a szövött-, kötött- és

hurkolt

kelmék viselkedéskultúra.

feldolgozhatóságának főbb műveletei:
1. válogatás: a felhasználásra szánt alapanyag válogatása több Környezet

és

szempont alapján (szín, minőség, alapanyag összetétele…) az egészségvédelem:
egészség-, munka- és

adott lehetőségeknek megfelelően

2. bontás: kötött termékek bontása, kellékek eltávolítása (gombok, környezetvédelem,
kapcsok, húzózárak, zsebek, válltömések, tépőzárak, bélés szervezetünk
588
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lefejtése), kézzel kötött termékek fejtése, géppel kötött termékek igényei,
bontása, a bontás megkezdése (a megfelelő hely megkeresése)

munkavállalás,

3. gombolyítás: az adott hosszúságot meghaladó fonal szálakat viselkedéskultúra
segédeszközre vagy kézfejre tekeri, az előre meghatározott
fonalhosszúságnál rövidebb szálak gyűjtése külön történik, a
szálakat, szükség szerint összecsomózva vagy csomózás nélkül
kell gombolyítani

Kulcsfogalmak/

válogatás, bontás, fejtés, gombolyítás, kellékek, eszközök (bontótű,

fogalmak

olló)

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

5. Textilmentés menete
1. A

megelőző

évfolyamokon

142 óra
elsajátított

tudáselemek

és

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.
2. Tudjon

részt

venni

kommunikációs

a

megismert

helyzetekben

tartsa

munkafolyamatban.
be

a

A

normákat,

illemszabályokat.
3. Tanulja meg a szocializált viselkedést, tartsa szükségesnek a
szabályok, normák betartását.
4. Legyen fogalma az ember környezet alakító tevékenységéről, a
környezetvédelemről.
5. Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét.
6. Képességének megfelelő mértékben tudja használni mérési
ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére.
Tantárgyi fejlesztési

1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása.

célok

2. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és
viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.
3. A környezettudatos magatartás alakítása.
4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások és
tudatos baleset megelőzési magatartás kialakítása.
5. A

tanuló

nyelvi
589
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információszerző és -feldolgozó képességének fejlesztése.
6. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit,
formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Sajátítsa el a tanuló, képességeinek megfelelően a szakma
gyakorlati tevékenységeit.
2. Tartsa be a munkarend, a beilleszkedés, a munkahelyi Osztályfőnöki óra
együttműködés alapszabályait.

előkészület a felnőtt

3. Az önellenőrzés fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. életre
4. Takarékos, gazdaságos szemlélet erősítése

Egészség-, munka- és

5. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében környezetvédelem,
következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a szervezetünk és
munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.

igényei, munkavállalás,
környezetvédelem,

Ismeretek

viselkedéskultúra

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-,
baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
2. Ismerje a munkafázisokat és azok sorrendjét.
3. Ismerje meg minta utáni egyszerű formájú textilből készíthető
termékeknél a szabás, varrás, vasalás fogalmát, eszközeit tudja Számolás-mérés: mérési
megnevezni, kiválasztani, és képességektől függően a folyamatát gyakorlatok:
is tudja elvégezni. a minőségi követelményeknek megfelelően.

térbeli tájékozódás,

4. Ismerje fel, segítséggel nevezze meg textilminták segítségével a műveletek, mérések,
ruhaiparban feldolgozásra kerülő textilméteráruk, kellékek, mértékegységek
rövidáruk

fajtáit

nyersanyaguk,

szerkezetük,

felhasználási

területük és kereskedelmi elnevezésük szerint.
5. Ismerje meg a szakma gyakorlásához szükséges munka- és
tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokat.

kommunikáció:
beszédfejlesztés,
verbális és nonverbális
információk értelmezése
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Tevékenység
Osztályfőnöki óra:
1. Válogatás:

Egészség-, munka- és

a. A munkában részt vevő tanulók irányítás mellett a környezetvédelem,
felhasználásra szánt alapanyagok válogatását több szempont szervezetünk és igényei,
alapján

(szín,

alapanyag),

az

adott

lehetőségeknek munkavállalás,

megfelelően végezzék el.
b. A

válogatást

értelemszerűen

környezetvédelem,
az

adott

alapanyagok viselkedéskultúra

tulajdonságai, és a felhasználás célja határozzák meg.
c. Célszerű már a válogatás során figyelembe venni a majdan
elvégzendő szükséges munkafolyamatokat is (pl.: gombokat le
kell majd venni, bélést ki kell fejteni stb.).
2. Bontás, a kellékek eltávolítása a textilről:
a. a gombok, kapcsok, zárak lefejtése, levágása
b. a bélés kifejtése
c. kellékek elkülönítése, válogatása
3. A textil szétfejtése:
a. bontás megkezdése, a megfelelő hely megkeresése
b. az összevarrt anyag fejtése a varrás mentén
c. a fejtés különböző módjának elsajátítása (pl. ollóval,
célszerszámmal, szálkihúzással stb.)
d. a fejtett anyag tisztítása a felesleges szálak eltávolításával, az
anyag simítása, válogatása nagyság szerint
4. A textil darabolása a majdani felhasználás szerint
a. Csík tépése rongyszőnyeg készítéséhez:
b. a csík szélességének kimérése centiméterrel, vagy sablonnal
c. az anyag bevágása a kimért helyen
d. az anyag repítése száliránynak megfelelően
e. amennyiben az anyag nem téphető, a megfelelő szélesség
kimérése és bejelölése után elvágása ollóval
f. az azonos anyagú és szélességű, színű csíkok összeöltése
megfelelő színű fonallal és a kapott csík feltekerése orsóra
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2168

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

g. az így előkészített textilcsíkok mérés és csomagolás után
kerülnek felhasználásra.
5. A textil egyenesre vágása bomlást gátló ollóval változatos célú
felhasználásra:
a. foltvarrás alapanyagainak előkészítése céljából (Patchwork):
ebben az esetben kiemelkedően fontos a megfelelő, válogatott
méretek szerinti gyűjtés, csomagolás és tárolás; a feldarabolt
anyagok csoportosítása lehetőséget nyújt a tanult ismeretek
önálló alkalmazására
b. falvédő

textilkép,

apró

áruk

készítéséhez

alkalmas

alapanyagok előkészítése: a gondosan feldarabolt anyagok
megfelelő válogatás és csomagolás után kerülnek későbbi
felhasználásra.
Kulcsfogalmak/

Szabás, darabolás, bontás, fejtés, varrás, csomózás, hurkolás, foltvarrás,

fogalmak

mérés, szálirány

Tematikai egység

Előzetes tudás

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenység
/üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás/

Órakeret
24 óra

1. A textil és fonal alapanyagainak ismerete.
2. Elkészítésük, feldolgozásuk módja, tulajdonságaik, fajtájuk
elnevezés szerint, színviláguk a megmunkálhatóság tükrében,
felhasználási területeik.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. A textil és fonal ismerete, textilből és fonalból készített ruházati
és használati darabok újra felhasználhatóságának megismerése,
ismételt értékteremtő voltuk felismertetése.
2. Esztétikai érzékük fejlesztése és a szociális alkalmazkodás
elsajátítása az ismeretszerzés alatt. Nemzeti identitás erősítése a
néphagyományokkal való találkozás által.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. Ismerkedjen meg az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában,
népművészetben használt anyagok változatos tulajdonságaival.

Osztályfőnöki óra:

2. A textil és fonalmentéssel kapcsolatos ismereteit bővítse a Felkészülés a felnőtt
gyakorlati tapasztalatszerzéssel az újrahasznosítás érdekében.

létre-otthon,
lakberendezés,

Ismeretek

munkabér beosztása,

Tájékozódjon magazinok, katalógusok, albumok segítségével is a vásárlás
szakma elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretek megszerzése
Környezet és

érdekében.

egészségvédelem:
Életvitel és egészséges

Tevékenység

A szakórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha életmódra nevelés
többször van módjuk fonalboltban, textil- és ruhanemű boltban,
használtruha kereskedésekben (turkálókban), rövidáru üzletekben, Kommunikáció:
ruhaüzletekben, varrodában, butikokban tanulmányi látogatások olvasás
keretében gyakorlati tapasztalataikat bővíteni, közvetlen kapcsolatba
kerülni a munkatevékenységük alapanyagaival.
Ajánlott a helyi és környékbeli lehetőségek figyelembe vétele:

Számolás- mérés:

1. tájházak megtekintése

mérési gyakorlatok,

2. szövő műhelyek látogatása

mértékegységek,

3. népművészeti egyesületek és központok megtekintése

tervezés, kalkuláció

4. művelődési házak kézműves foglalkozásain, kiállításain való
részvétel
5. múzeumok látogatása /Néprajzi Múzeum, Népművészeti és
képzőművészeti tárlatok, kiállítások/
6. ruhagyűjtő konténer felkutatása, működésének, funkciójának
megismerése
7. helyi

kulturális

központok

programjain,

kiállításain

való

megjelenés
8. értelmi fogyatékosok nappali ellátó otthonai, napközi otthonai, és
azok tevékenységeinek, foglalkozásainak megtekintése.
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Kulcsfogalmak/

tapasztalatcsere, tanulmányi kirándulás, tájház, kiállítás, konténer,

fogalmak

turkáló, útiterv, hasznosítás, néphagyomány, divat, lakáskultúra,
iparművészet

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

7. Mérés, csomagolás, tárolás

16 óra

Az újra hasznosításra kerülő textil és fonaltermékek, ruha kiegészítők
és más kapcsolódó termékek ismerete.

Tantárgyi fejlesztési

1. A témaegység célja, hogy a tanulókat differenciáltan készítse fel
az

célok

iskolai

tanulmányok

befejezése

utáni

munkavégzésre,

lehetőséget nyújtva számukra, hogy védőmunkahelyen és ép
emberek között, a nyílt munkaerőpiacon (egyéni megsegítéssel),
felnőttként munkát vállaljanak.
2. A textil és fonalmentésből nyert anyagok mérése, szakszerű
tárolása.
után

3. Újrahasznosítás
környezetvédelmi

a
és

kész

termékek

csomagolása

balesetvédelmi

szempontok

figyelembevételével.
4. Raktárrend kialakítása adott szempontok szerint.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A munkafolyamatok végzése módot ad az esztétikai érzék és
fantázia fejlesztésére is, amennyiben a termékek későbbi Erkölcstan:
felhasználási lehetőségei szóba kerülnek.

- alkalmazkodási

2. Képessé kell tenni a tanulókat a munkafegyelem és a képesség,
munkavégzés alapvető szabályainak és az alapvető munkavédelmi interperszonális
és balesetmegelőző szabályok betartására.

kapcsolatok

3. Legyenek képesek az adott feladat szerinti tevékenységeket fenntartása
algoritmizálva elvégezni.
4. Az utasításnak megfelelő helyen és módon tudják az elkészült Kommunikáció:
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termékeket tárolni és értékesítéshez, ajándékozáshoz előkészíteni. utasítás megértése,
5. Legyenek

képesek

az

adott

helyen

használt

egyszerűbb szakmai nyelv

eszközöket megfelelően használni.

alkalmazása,

6. Vegyék figyelembe az anyagok tulajdonságait (nagyság, súly, segítségkérés
merevség) az esztétikus és hibátlan csomagolás érdekében.
Környezet és
Ismeretek

egészségvédelem:

1. Ismerje meg a különféle csomagoló és tároló anyagokat, legyen Életvitel és egészséges
képes az adott feladatnak megfelelőt kiválasztani és felhasználni.

életmódra nevelés

2. Ismerje és tudja csoportosítani a félkész- és kész termékeket,
azokat megfelelően válogatni, csomagolni.
3. Ismerje a csomagolás szempontjait és tudja előkészíteni a
terméket a csomagoláshoz.
Tevékenység

Számolás-mérés:

1. Mérés

mérési gyakorlatok,

a. A kellő súlyt elérő fonalgombolyag végét rögzíteni kell. Igény súly- és
szerint a súlyt és a termék nevét feltüntetve célszerű csomagolni hosszúságmérés
az elkészült munkát tárolásra és raktározásra előkészítve.
b. Legmegfelelőbb méretbeli megállapodás szerint válogatni a
fonalakat, textíliákat, kelméket, félkész- és kész termékeket, Környezet és
egészségvédelem:

megkönnyítve a célszerű felhasználásukat.

egészséges életmód

2. Csoportosítás:
a. Tároló dobozokban, címkézéssel ellátva:

szabályainak betartása,

b. a munka során lefejtett kellékek tárolására, válogatására balesetmentes
(gombok, húzózárak, kötöző anyagok, tépőzárak, patentok, környezet kialakítása a
tömőanyagok, válltömések, bélésanyagok),

munkaterületen,

c. célszerszámok, ollók, ragasztó anyagok, csomagolási anyagok, környezet szennyezés
mérést szolgáló eszközök (mérleg, mérőszalag), sablonok,

megelőzése az

d. egyéb kiegészítő anyagok.
3. Csomagolás:

a

munka

újrahasznosítás által
során

összegyűlt

kellékek

(nem

textilanyagok), a gondosan feldarabolt anyagok, kész termékek,
ajándéktárgyak, lakástextíliák, dekorációs anyagok megfelelő Osztályfőnöki óra:
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válogatása, csomagolás, címkézés, esetleges kezelési utasítás után tűzvédelmi,
kerülnek a későbbi felhasználóhoz. (Textil KRESZ).

munkavédelmi, baleset

4. Tárolás: a raktározáshoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek, megelőzési ismeretek
termékek elhelyezése, azok megfelelő körülményeinek.
5. Foltvarrás alapanyaga céljából (Patchwork):
a. megfelelő, válogatott méretek szerinti gyűjtés, csomagolás és
tárolás,
b. textilkép,

falvédő

készítéséhez

alkalmas

alapanyagok

előkészítése.

Kulcsfogalmak/

mérés, csoportosítás, tárolás, címkézés, válogatás, csomagoló

fogalmak

anyagok, segédanyagok, foltvarrás

Tematikai egység
Előzetes tudás

8. Textil-és fonalmentés termékeinek

Órakeret

mindennapi hasznosítása

72 óra

1. A

megelőző

évfolyamokon

elsajátított

tudáselemek

és

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.
2. Textil- és fonalmentés menetének ismerete és gyakorlati
megvalósítása, kapcsolódó eszközei.
3. Kézi alapvarrások.
4. A szakma gyakorlásához szükséges munka- és tűzvédelmi,
valamint

biztonságtechnikai

előírások

(eszközök,

gépek,

segédanyagok használata).
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Különféle textilekből, kelmékből és fonalakból készített ruházati
és használati darabok újra felhasználhatóságának megismerése,
ismételt értékteremtő voltuk felismertetése.
2. Tárgyalkotó képesség, fantázia, esztétikai érzék fejlesztése.
3. Az alkalmazkodó képesség fejlesztése, mely által képessé válik
arra, hogy huzamosabb ideig végezze a kijelölt munkát, a
szükséges öltözék és eszközök kiválasztásával.
4. Legyen képes utasításokat végrehajtani.
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5. Ismerje meg, hogy a munkának értéke van
6. Törekedjen a képességei szerinti pontos munkavégzésre.
7. Tudatosuljon benne, hogy az elkészített termékek, tárgyak a
mindennapokban

használatos

cikkekként,

ajándék-

és

lakásdekorációs célokra is felhasználhatók.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. A szakma elsajátításának próbaköre a tanult elméleti ismeretek Környezet és
eredményes gyakorlati alkalmazása.

egészségvédelem:Élet

2. A képzés kezdeti szakaszán különösen, de mindvégig igen fontos vitel és egészséges
a motiváltság érdekében, hogy a tanulók munkájának eredménye, életmódra neve-lés
a kész munkadarab használhatósága nyilvánvaló legyen. Készítése Testnevelés:
során sikerélményhez jussanak.

kézügyesség és

3. Tudatosuljon, hogy a kézimunkával készített termékek előállítása finommotorika
munkaigényes és időigényes folyamat, ami felértékeli az elkészült fejlesztés
tárgyat.

Környezet és

4. Váljon képessé különböző ruhadarabokhoz a megfelelő anyagot, egészségvédelem:
kelléket

kiválasztani,

az

összedolgozhatóság,

kezelhetőség precizitás, pontosság,

figyelembe vételével.

esztétikai érzék

5. Tudatosuljon benne munkavégzése során az a tény, hogy munkája fejlesztése, a tanulók
környezetvédelmi

célokat

szolgál.

Tevékenységük

által

a munkavégző

feleslegesnek tűnő „hulladékból” hasznos termék készül.

képessége

6. Ismerje meg az egyszerűbb női- és férfi ruhadarabokat, azok kibontakozhasson
készítésének

módját

az

alapanyag

sajátosságainak
Számolás- mérés:

figyelembevételével.

7. A tanulók az alapvető textil- és fonalmentési technológiai mérési gyakorlatok.
eljárásokat és a megmunkálási műveletek logikai sorrendjét
megismerjék, és alkalmazzák azokat a különböző textíliák Kézügyesség, szín-,
anyagminőségek, színek és összetevők szerinti szétválogatásnál, forma- és arányérzék,
ruhabontásnál,

textilhasításnál,

összevarrás,
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gombolyítás, feldolgozás munkafázisainál.

precizitás, pontosság

8. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében

esztétikai érzék

következetesen minden gyakorlati foglalkozás előtt, a végzendő

fejlesztése

munkafolyamat végzése során fel kell hívni a figyelmet a

mérési ismeretek, szín

munkavédelmi szabályok betartására.

és forma ismeret.

Ismeretek
Anyagismeret (fonal és textil):
1. Felmérni a javítások, átalakítások lehetőségeit a textilmentés
során rendelkezésre álló textíliák és kelmék közül az esztétikai és
gazdaságossági szempontok figyelembe vételével, és azokat Osztályfőnöki óra:
munkahelyi

lehetőség szerint önállóan elkészíteni.

2. Tudatosítsuk a fiatalokban, hogy a segítségkérés és a feladatok balesetvédelmi
ellenőrzése természetes része az életnek, ne féljenek jelezni szempontok
gondjaikat, miközben legyenek büszkék teljesítményükre.

figyelembe vétele,

3. Ismerje, és a gyakorlatban legyen képes használni a szabás és a csomagolás és tárolás
varrás kézi eszközeit (olló, körkés, bontótű, gombostű, szabókréta,
illanó filc).
4. Ismerje fel, és ha képességei lehetővé teszik, irányítás és
ellenőrzés mellett alkalmazza a tárgykészítés során a felsorolt
(asztali szövő léc, szövő keretek, karmantyúk, övszövők,
varrógép) eszközöket.
5. Lehetőség szerint ismerje meg a varrógépek általános felépítését,
a varráshoz használatos eszközök használatát, a gép működtetését
és kezelését (minden esetben oktató segítsége és felügyelete
mellett).
6. Ismerje és tudja működtetni a vasaláshoz használt berendezéseket.
7. Ismerje fel a textilműhelyben lévő gépek és eszközök rendellenes
működését, tudjon segítséget kérni.
8. Fantáziája és esztétikai érzéke segítségével próbálja kiválasztani a
különböző

típusú

textíliákhoz

a

megfelelő

kellékeket,

közbéléseket, bélésanyagokat azokból új tárgyat előállítva.
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Tevékenység
1. A textilmentés és fonalmentés során megismert kiegészítőket és
kellékanyagokat sikeresen fel tudja használni egy új, hasznos
tárgy elkészítésére (gombok, zipzár patent, tépőzár, válltömés,
gumi, csipke).
2. A technológia részműveleteit minden esetben a munkamódszert
átadó közvetlen irányítása mellett bemutatás, betanítás után készíti
el, figyelve a konkrét textília formai megoldásainak, alap- és
kellékanyagainak, valamint a rendelkezésre álló eszközök
(esetleges gépek) alkalmazásának lehetőségeire.
3. A munkafolyamat bemutatása után egyénileg végezzék a tanulók
a munkát. A tanár/szakoktató korrigálja az eszközhasználatot,
tanácsadással segítsen, dicsérettel ösztönözzön, de az önálló
munkavégzést biztosítsa.
4. Eszközök segítségével rongyszövés:
a. textil-és fonalgombolyagok felhasználása asztalra szerelt szövő
lécen (tüskén) való szövésre
b. álló és fekvő szövőszéken való feldolgozására (terítők,
lábtörlők, falvédők stb.)
c. szalagszövőn való fonalgombolyagok felhasználására (övek,
szalagok, mobiltelefon tartók, könyvjelzők, zsebkendő tartók
stb.)
d. kötés, horgolás (kötőtűk és horgolótűk segítségével, egyedi
technikákkal)
5. Apróáruk készítése a mentett fonalak, textíliák felhasználásával:
a. Egyszerű használati és lakberendezési cikkek, ajándéktárgyak
textíliák és kelmék tárgyalkotással történő újrahasznosításával.
b. E munkafolyamat végzése módot ad az esztétikai érzék és
fantázia fejlesztésére is, amennyiben a későbbi felhasználás
lehetőségei szóba kerülnek.
6. Varrás (kézi, gépi):
a. egyszerű szabásmintákat a mintaívekről (lehetőség szerint,
egyéni

képességeikhez

mérten)

tudjon
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használatával,
b. egyszerűbb textilkép elkészítése,
c. babaruha

varrása

(textil,

gomb,

fonal

és

szalagok

kombinálásával egyéni munkadarabok elkészítésére is alkalmat
kell teremteni a tanulóknak),
d. textildoboz,
e. mobiltelefon tartó,
f. bevásárló szatyor,
g. zsebkendőtartó,
h. patchwork tárgyak (párnák, kisterítők),
i. portörlők,
j. konyhai edényfogó kesztyűk,
k. tornazsákok, tisztasági csomag zsákjai,
l. gyermekjátékok,
m. textil kitűzők (ékszerek, névtáblák, csoporthoz való tartozás
jelzésére alkalmazhatóan),
n. bábok (tantárgyi- és terápiás, iskolai fejlesztési célokra),
7. Filc alapanyagú ajándéktárgyak, applikációs díszek.
8. Makramé csomózás.

Kulcsfogalmak/

bontás, szabásminta, kellékek, varrás, varrógép, környezetvédelem,

fogalmak

újrahasznosítás, kézimunka

Tematikai egység

9. Ismétlés, rendszerezés

Órakeret
48 óra

Előzetes tudás

Tanult, elsajátított ismeretek

Tantárgyi fejlesztési

Rendszerezés, önálló alkalmazás

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
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Fejlesztési feladat
1. A tanulási idő során fokozatosan végezze egyre önállóbban a
munkát.

Számolás-

mérés:

2. Legyen módja arra, hogy önállóan tervezze meg a munkadarabot, mérési gyakorlatok
a munka fázisait, a munkavégzéshez szükséges eszközöket és időt.
3. A gyakorlati kerettanterv elsajátítása során a munkafolyamatokat Osztályfőnöki óra:
fokozatosan egyre önállóbban végezze a feladat megállapításától, munkavédelmi
a szükséges eszközök és munkafolyamatok megtervezésén túl a ismeretek
feladat megfelelő minőségben és időben történő elvégzéséig.
Környezet és
4. Az oktatási intézményben a több-éves fejlesztő munka során egészségvédelem:
felszínre kell hozni a fiatalok egyéni képességeit, az esetleges életvitel és egészséges
életmódra nevelés,

hiányok csökkentésére egyéni korrekció biztosításával.

5. A képzés során a gyakorlati kerettanterv gyakorlati célzott környezet-védelmi
tevékenységeit tanári irányítással, jól begyakorolt rutinnal kell ismeretek,
végezniük, ami később a biztonságos munkavégzésüket segíti.

munkavédelmi

6. A gyakorlati kerettanterv során nagy lehetőség és szükség is van ismeretek, iskolai- és
az egyéni, helyi sajátosságok figyelembe vételére, és ennek munkahelyi
tudatában kell a megfelelő, aktuálisan szükséges területre mentálhigiéné
vonatkozó ismereteket aktualizálni és alkalmazni.
Ismeretek
1. A

munkafolyamat

állandó

értékelése

és

a

megfelelő

segítségnyújtás kellően felkészít erre.
2. A fiatalokban tanulmányaik során kialakulnak a társas együttélés
alapvető szokásai, önkiszolgálási szintjük lehetővé teszi számukra
a viszonylagos önállóságot.
3. Az ismert hely és személyek megnyugtató hátteret jelentenek
számukra ahhoz, hogy eleinte több, majd kevesebb segítséggel az
iskolán kívüli színtereken is biztonságosan mozogjanak.
Tevékenység
1. A munkafázisok sorrendjének ismerete és betartása követelmény.
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Ehhez folyamatosan gyakorolni szükséges a műveleteket, az
egyes munkafázisok pontos elvégzését.
2. A jó közérzet és hatékony munkavégzés szükségessé teszi az
időközönként beiktatott rövid mozgásos feladatokat, gimnasztikai
gyakorlatokat vagy más esetleg a szabadban végzett mozgásos
tevékenységet.
3. Jó hatású a munka közben halk zene hallgatása, beszélgetés a
munkatevékenységhez

kapcsolódó

témákról,

derűs

légkör

biztosítása.
4. A tanulási idő során fokozatosan egyre önállóbban dolgozzon.
5. Legyen módja arra, hogy önállóan tervezze meg az elvégzendő
munkát, annak fázisait, a munkavégzéshez szükséges eszközöket
és időt.
6. A

munkafolyamat

állandó

értékelése

és

a

megfelelő

segítségnyújtás kellően felkészít erre.
7. Az iskola fontos partnere a család, a szülő, aki megfogalmazza
igényét és elvárásait az iskolával szemben. Ez az igény minden
esetben realitáson alapuljon. Ennek érdekében törekedjen az
oktatási intézmény és a pedagógus a harmonikus szülő – iskola –
munkahely együttműködésre, a tanulók későbbi kiegyensúlyozott,
megelégedett, tartalmas életéhez.
Kulcsfogalmak/

munkadarab, anyagok, eszközök, balesetvédelem

fogalmak

11.4.5.18. UDVAROS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV
Célok
A tanulók sajátítsák el irányítással udvarok, parkok, útjainak gondozási, ápolási, karbantartási
munkálatait. Készítse fel a fiatalokat arra, hogy egyéni megsegítéssel legyenek képesek
felnőttként munkát vállalni, a munkaerőpiacon segítséggel eredményesen helytállni. Segítse a
tanulókat szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok
interiorizált elsajátításában, a későbbi rehabilitáció, illetve védett munkahelyen történő
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munkavégzés képességének elősegítésében. A tanulók képessé váljanak elvégezni egyszerű,
különösebb elméleti felkészültséget nem igénylő udvarosi munkafolyamatokat, megfelelő
irányítás mellett.
Feladatok
1. A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen munka- és egészségvédelmi ismeretek,
szokások elsajátítása mellett a testi fejlettség és ellenálló képesség kialakítása és
fenntartása.
2. Fontos, hogy kialakuljanak az egészséges életmódhoz tartozó higiéniás szokások. A fiatal
képességeinek megfelelően vigyázzon egészségére, kerülje a káros szokások kialakulását.
3. Legyen a tanuló igénye saját és közvetlen környezetének szép kialakítására. Segítséggel
tegye vonzóvá környezetét, szívesen tartózkodjon a jó levegőn, szeresse a természetet, és
tudjon dolgozni megfelelően előkészített szerszámokkal, eszközökkel.
4. Ismerje meg és tartsa be a tanuló a munka- és egészségvédelemre vonatkozó szabályokat.
5. Fokozottan szokjon hozzá a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez,
egyéni terhelhetőségüknek megfelelően. Alakuljon ki a tanuló önismerete annyira, hogy
segítséggel képes legyen társaival megfelelően együtt dolgozni.
6. Tudja emberi kapcsolataiban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé sérüljön a vitákban.
Legyen képes bizalommal fordulni szűkebb, és tágabb környezetéhez amennyiben
segítségre van szüksége.
A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben
Pályaorientáció: Megismeri a fiatal azt a területet, ahol tevékenykedik, tud tájékozódni a
munkaterületen. Képessé válik huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, a szükséges
öltözék és eszközök kiválasztásával.

Tud utasításokat végrehajtani. Törekszik a kitartó,

folyamatos munkavégzésre. Az udvarosi munkák végzése biztosítja számára a teljesebb életet,
a társadalomban és a termelőmunkában való részvételt, elősegíti habilitációjukat,
rehabilitációjukat.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Kialakulnak és megszilárdulnak a magatartást
szabályozó viselkedésformák. A tanuló elsajátítja a másokkal való együttműködést a
feladatok végzése során.
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Felelősségvállalás: A tanuló megismeri az eredmények eléréséhez szükséges rendszeresség,
kitartás és pontosság fontosságát, munkájának elismerése által megéli személyes fontosságát.
A testi és lelki egészségre nevelés: Elsajátítja a fiatal az egészség megóvásához szükséges
egészségügyi alapismereteket, az alapvető higiéniai szokásokkal együtt. Mindennapi élete és
munkája során törekszik az egészséges és a tiszta, környezetszennyezéstől mentes életmód
megjelenítésére, megtanulására és közvetítésére.
Eszközigény:
1. cirokseprű,
2. vesszősöprű,
3. lombseprű,
4. ásó,
5. gereblye,
6. kapa,
7. lapát,
8. hólapát,
9. szemétlapát,
10. ültetőfa,
11. sorkihúzó,
12. metszőolló,
13. fűnyíró,
14. sövénynyíró,
15. aprómagvető,
16. szaporító láda,
17. komposzt,
18. fólia, fóliazsák
A baleset-, munka-

és

környezetvédelemmel

kapcsolatos

védőszemüveg, térdvédő, munkaruha)
A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv
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Évfolyamok

11 – 12.

Heti órakeret

4

2 éves órakeret

288

Ebből kötött

260

Szabadon tervezhető órakeret

28

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret
11-

Témakör / évfolyam

12.

11.

12.

1. Munka-, egészség- és balesetvédelem

16

8

8

2. Környezetvédelem

24

12

12

3. Anyag-eszközismeret

82

41

41

4. Éghajlati ismeretek

24

12

12

5. Talajtani ismeretek

68

34

34

6. Munkavállalói ismeretek

46

23

23

Szabadon tervezhető órakeret

28

14

14

Tematikai egység
Fejlesztési cél

1. Munka-, egészség- és balesetvédelem

Órakeret:
16 óra

Előírások,

veszélyhelyzetek ismerete, megelőzésük.

Tennivaló

baleset esetén.
Előzetes tudás

1. Kialakult óvatos magatartás a nem ismert tárgyakkal és gépekkel
kapcsolatban.
2. Már

meglévő

ismeretek

a

takarítási

munkafolyamatokkal

szabályok

megismertetése

kapcsolatban.
Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Balesetvédelmi
balesetmentes

eszköz-

és

és

szerszámhasználat,

betartása,
a

a

takarékos

anyaghasználat megtanítása.
2. A

munkaterület

használati

rendjének

és

szabályainak

megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó
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előírások megismerése, fontosságuk felismertetése.
3. Munkaruha,

védőfelszerezések

ismerete,

használatának

begyakorlása, a munka során alkalmazott vegyi anyagok ismerete,
alkalmazási szabályainak betartása.
4. Eszközök, gépek használatára vonatkozó biztonsági szabályok
megismerése.
5. A

tanuló

legyen

szükségességének,

tudatában

a

törekedjen

a

munkahelyi

biztonság

biztonságos,

önálló

munkavégzésre, tartsa be a vonatkozó szabályokat, utasításokat.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. Tűz- és balesetvédelmi előírások megismerése.



2. Az elvárt viselkedés szabályozása.

szövegértelmezés

3. Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, értesítendők
körének megismerése.

Környezet és
egészségvédelem:

4. Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda



.tartalmának összeválogatása, alkalmazásának gyakorlása.
5. Tűzvédelmi gyakorlat.
6. Segélyhívások,

segítségkérés

szövegelemzés,

egészséges
életmód

Kommunikáció:
helye,

szimulálása,

mentők,

tűzoltók, rendőrség, segélyvonal.



7. Tájékozódás, térérzékelés fejlesztése.

piktogramok
értelmezése



Osztályfőnöki

Ismeretek

óra: Felkészülés a

1. Munkavégzéshez nélkülözhetetlen balesetvédelmi előírások

felnőtt létre

ismerete.
2. Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek.
3. Veszélyes alapanyagok, energiaforrások.
4. Tisztításhoz, takarításhoz használt vegyi anyagok alapvető
.ismerete, hozzájuk kapcsolódó balesetvédelmi tudnivalók.
5. A növényápolás, talajtechnológiai eljárások, komposztálás során
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szükséges egészségvédelmi gyakorlat elsajátítása.
6. Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök.
7. Elsősegély-nyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye,
tartalma.
8. Egészségvédelem a munkahelyen.
Kulcsfogalmak/

munkavédelem, balesetvédelem, egészségvédelem, baleset, veszély,

fogalmak

elsősegély, mentőláda, munka közben használt eszközök, anyagok
neve, munkaruha, védőruha, használati utasítás, vegyszer, tisztítószer,
munkavédelmi eszközök

2. Környezetvédelem

Tematikai egység
Fejlesztési cél

Órakeret:
24 óra

A

meglévő

ismeretek

több

szempontú

rendszerezése,

azok

felhasználása az önálló munkavégzés folyamán.
Előzetes tudás

Átfogó ismeretek az éghajlatról, az időjárásról, növényekről,
állatokról, környezetvédelemről.

Tantárgyi fejlesztési

Takarékoskodás, környezettudatos életszemlélet kialakítása.

célok

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. A megismert éghajlati, időjárási tényezők, jelenségek ismerete, a



következmények tervezése.

szókincs, szóbeli
és írásbeli

2. A tanulmányok során megismert növények és állatok
tulajdonságainak és hasznosságának számbavétele.
3. A zöld környezet gondozására, megóvására irányuló felelősség

szövegalkotás
Környezet és
egészségvédelem:

átérzése.
4. A környezettudatos szemléletmód és gondolkozás kialakítása.



takarékosság

5. A természet szépségének, célszerűségének megélése.



közösségi

6. Szöveges és képi információk értelmezése.
607
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Ismeretek

környezetvédele
m, takarékosság

1. Ökológiai alapismeretek.
2. Környezetszennyezés.
3. Környezeti ártalmak feltérképezése, környezetvédelem,
környezetmegóvás.
4. Háztartási hulladék.
5. Szerves-, szervetlen anyagok, szelektív gyűjtés, komposztálás.
6. Szennyezőanyagok, szennyezés megelőzés, szennyezésmentesítés.
Kulcsfogalmak/

Természetes

és

fogalmak

környezetvédelem,

mesterséges

környezet,

ökoszemlélet,

környezetszennyezés,

civilizációs

törzsfejlődés,

szerves-szervetlen

anyagok,

ártalom,
mutáció,
szelektív

hulladékgyűjtés, komposztálás.

3. Anyag-eszközismeret

Tematikai egység
Fejlesztési cél

Órakeret:
82 óra

A környezet technikai és köznapi információi, szimbólumai, jelei
közötti

eligazodás

és

értelmezés

elsajátítása.

Környezetünk

átalakítása, munkafolyamatok, anyagok /anyagismeret/ és eszközök
/eszközhasználat/ segítségével. A tanulókat körülvevő technikai,
elektromos környezet megismerése és gyakorlati alkalmazása.
Előzetes tudás

A mezőgazdaságban

használatos eszközök, munkafolyamatok.

Növények, élőlények életfeltételei és ezek nyomon követése.
Tantárgyi fejlesztési

Az eszközhasználat, anyagismeret és felhasználás összefüggéseinek

célok

megláttatásával a tanulók gondolkodásának, problémamegoldó- és
kombinatív

készségének

folyamatos

fejlesztése.

Szociális

érzékenyítés (rendszeresség, nyomon követés)

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

608
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Fejlesztési feladat

Környezet

1. Munkahelyi műhelyben helyes viselkedési szabályok kialakítása.

egészségvédelem:

2. A szükséges általános elméleti elemekkel való összekapcsolása.



3. Az egyszerűbb kéziszerszámok, eszközök helyes fogási,

és

Szociális
munkatevékenysé

használati módjának gyakorlása.

g

4. Szerszámok tisztántartásának, szerszámok, anyagok tárolási

Osztályfőnöki

szokásainak betartása.

óra:

5. Segítsék egymást a munka-végzés közben és fogadják el mások

Beilleszkedés,

segítségét. Az egyes munkafolyamatokhoz használatos eszközöket

alkalmazkodás

jól tudják alkalmazni.
6. Segítséggel legyenek képesek a naponta felmerülő problémáik

Etika:

megoldására.

Egyén és

7. Ismerjék a fertőtlenítő- és tisztítószereket, hatásukat, tárolásuk
megfelelő módjait

közösség


Környezetvédele
m

Ismeretek



Egészségvédelem

1. Az udvar, a szabad környezet berendezéseinek, eszközeinek,



Balesetmegelőzés

rendjének, tisztántartásának megismerése.
2. Felhasznált technológiák, anyagok megismerése, megnevezése.
3. Munkafolyamat menetének megismerése.
4. A társadalmi, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges
viselkedésformák elsajátítása.
5. A komposztálás lehetősége és folyamata.
6. Szelektív hulladékgyűjtés
7. Kéziszerszámok és balesetmentes használatuk.
8. Tisztító- és fertőtlenítő szerek és alkalmazásuk.
Kulcsfogalmak/

A feladatvégzésekkel kapcsolatos anyag- és eszközfogalmak

fogalmak

(cirokseprű, vesszősöprű, lombseprű, ásó, gereblye, kapa, lapát,
hólapát, szemétlapát, ültetőfa, sorkihúzó, metszőolló, fűnyíró,
sövénynyíró, aprómagvető, szaporító láda, komposzt, fólia, fóliazsák)
A baleset-, munka-, környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmak
(védőkesztyű, védőszemüveg, térdvédő, munkaruha)

609
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4. Éghajlati ismeretek

Tematikai egység
Fejlesztési cél

Órakeret:
24 óra

A

megismerő

képesség,

a

kommunikációs

képesség,

problémamegoldó gondolkodás, kauzális gondolkodás fejlesztése. A
tér-, időbeli tájékozódás erősítése. Ismeretek az életközösség
tagjairól.
Előzetes tudás

Átfogó ismeretek az éghajlati tényezőkről.

Tantárgyi fejlesztési

1. Az időjárásnak a környezeti életközösségekre gyakorolt hatásának
felismerése.

célok

2. A tanulmányok során megismert élőlények tulajdonságainak és
hasznosságának számbavétele a különböző éghajlati viszonyok
között.
3. A természet szépségének, célszerűségének megélése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat
1. Az élő és élettelen összetevők csoportosítása.

Környezet és

2. A kölcsönös egymásrautaltság felismerése.

egészségvédelem:

3. Megfigyelések, egyszerű vizsgálatok terepen, kirándulások
alkalmával.

 Környezetvédelem

4. Filmek megtekintése, olvasmányok elemzése.

 Takarékosság

5. Érdekességek, példák gyűjtése (egy-egy konkrét példa

 Közösségi érdekek

megbeszélése).
6. A

balesetmentesítés

során

ismerje

a

környezetvédelmi

feltételeknek megfelelő anyagok használatát.
Ismeretek
1. Személyes tapasztalat növényekről, állatokról.
2. Fajok egyedei közötti kapcsolatok, kölcsönhatások, ezek típusai.
3. Az éghajlat összetevői, az időjárás befolyása a kerti munkákra.
4. A csapadék, szél, napsütés hatása növényekre, állatokra.
610
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5. Az évszakokra jellemző szabadtéri munkák.
6. Baleset-megelőzés feladatai és technikái, a felhasznált anyagok
kritikus időjárás esetén (csúszásmentesítés).
7. Ismerje a növények fagyvédelmének módozatait.
Kulcsfogalmak/

életjelenségek, életfeltételek, éghajlat, időjárás, csapadék (eső, jégeső,

fogalmak

ónos eső, hó, köd, harmat, zúzmara), jég (fagyvédelem, talajtakarás),
napsütés (aszály, árnyékolás), szél (nedvességpótlás, szélárnyék)

5. Talajtani ismeretek

Tematikai egység
Fejlesztési cél

Órakeret:
68 óra

Segítséggel legyenek képesek eddigi tanulmányaik során szerzett
ismeretek

összekapcsolására,

egyszerű

munkafolyamatok

szervezésére, szokják meg a szabadban végzett munka körülményeit,
az ahhoz való alkalmazkodást.
Előzetes tudás

1. Az anyag- és eszközismeret, éghajlati ismeretek, az általános
iskolában a természeti környezettel kapcsolatos tudáselemek.
2. A munka-, környezet- balesetvédelem témáiban elsajátított
ismeretek.

Tantárgyi fejlesztési

1. A

talajtípusok

megismerése,

a

talajművelés

eszközeinek

biztonságos használata, a környezet ápolása során felhasználható

célok

növények, megfelelő eszközök, eljárások alkalmazása.
2. Tudjon a tanuló egyszerűen megfogalmazott utasításokat végre
hajtani.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Fejlesztési feladat

Környezet és

1. Ismerje a tanuló a különböző talajtípusok jellemzőit.

egészségvédelem:

2. Ismerje a tanuló környezetkímélő eljárásokat.



3. Legyen képes összpontosított, módszeres munkavégzésre.
4. Segítséggel legyen képes összeállítani egyszerű munkafolyamatok
611
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sorrendjét.



Balesetvédelem



Növénytani

Ismeretek

ismeretek

1. A talaj szerepe a zöldfelületek ápolási munkái során



2. A talaj legfontosabb típusai

Földrajzi
ismeretek

3. A talajművelés fontossága, módjai



Éghajlati elemek

4. A talaj termőképességének fenntartása
5. Környezetkímélő szerves- és műtrágyázás
6. A földterület művelésének feltételei
Kulcsfogalmak/

Kötött talaj, szikes talaj, homokos talaj, humusz, szerves trágya,

fogalmak

műtrágya, komposzt, talajlazítás, talajtakarás

6. Munkavállalói ismeretek

Tematikai egység
Fejlesztési cél

Órakeret:
46 óra

1. Reális önismeret és pozitív énkép kialakítása.
2. A család bevonása az életpálya-tervezést és építést támogató
folyamatokba.
3. A munkába való átvezetés és a munkára való felkészítés tudatos
tevékenység legyen.
4. A változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakítása.

Előzetes tudás

Az általános iskolából és az otthoni életből hozott ismeretek (az
egyén, a család, a társadalom gazdasági lehetőségek) felelevenítése.

Tantárgyi fejlesztési
célok

1. Az önálló életvitelre, a munkaerő-piacon való érdekérvényesítésre
való

felkészítés,

olyan

ismeretek

és

magatartásformák

elsajátíttatása, melyek az önálló életkezdéshez és életvezetéshez
elengedhetetlenek.
2. Az álláslehetőségek feltárásához, munkakereséshez és munkahely
megtartásához szükséges ismeretek feltérképezése és fejlesztése.

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

612
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Fejlesztési feladat

Kommunikáció:

1. A munka, mint feladat. A munka szerepe életünkben. A gyermeki



hatékony

és felnőtt lét másságának végiggondoltatása, tudatosítása. Saját

kommunikáció

képességek

(kérdés, közlés,

és

tevékenységpreferenciák

tudatosítása.

Saját

érdeklődési körök, tevékenységek kedvelésének és elutasításának
tudatosítása.

téma-réma)


megismerő-,

2. A mindennapjainkat meghatározó szabályok feltérképezése,

befogadó

szabályok alkotása kortárs-csoporton belül. Szabályok, feladatok

képesség,

otthon, jogok és kötelezettségek az iskolában, alapvető emberi

kreativitás

jogok.

fejlesztése

3. A saját érdeklődés egyértelművé tétele, elméleti-gyakorlati 
irányban. Ismerkedés különböző szakmacsoportokkal.

jelek,
piktogramok és
jelentésük

Ismeretek
Munkaerő-piaci ismeretek
1. A munka világának alapfogalmai (munka, munkakör, feladatkör,
szakma, végzettség).
2. Bevezetés a jogok és kötelezettségek világába
Életpálya-építési ismeretek
1. Érdeklődési kör (fejlesztendő képesség felmérése, fejlesztése)
2. Területek és szakmacsoportok
Kulcsfogalmak/

munka, szabály, jog, kötelezettség, munkamegosztás, érdeklődési kör,

fogalmak

oktatási

rendszer,

munkaköri

önérvényesítés
„
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2. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Hatályát veszti az R4. 1. melléklet 4. pont
a) 4.1.5. alpont c) pontjában és 4.2.4. alpont c) pont ca) alpontjában a „legfeljebb”
szövegrész,
b) 4.2.4. alpont c) pont cb) alpontjában a „legfeljebb” szövegrészek.

614
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3. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet IV. Ember és társadalom műveltségi terület cím 4. Erkölcstan- és
etikatanár alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Etikatanár”
2. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 1. Biológiatanár
(egészségtan) (általános iskolai) alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)”
3. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 1. Biológiatanár
(egészségtan) (általános iskolai) alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai szakaszainak évfolyamain, a
felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, a természettudományi
gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a
pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a
képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és
pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási
folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve
egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek,
természettudományos szemléletüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a
tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.”
4. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 2. Biológiatanár
(egészségtan) (középiskolai) alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)”
5. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 2. Biológiatanár
(egészségtan) (középiskolai) alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a
biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, a természettudományi gyakorlatok
előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai
kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés
során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és
pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási
folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók környezet-, illetve
egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek,
615
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természettudományos szemléletüknek a kialakítására és fejlesztésére, továbbá a tanulmányok
doktori képzésben történő folytatására.”
6. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 3. Kémiatanár
(általános iskolai) alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)”
7. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 4. Kémiatanár
(középiskolai) alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)”
8. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 5. Fizikatanár
(természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai) alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. Fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)”
9. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet V. Ember és természet műveltségi terület cím 7.
Természetismeret-környezettan tanár alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)”
10. Az R4. 3. melléklet B) A TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet IV. Ember és társadalom műveltségi terület cím 4. Erkölcstan- és
etikatanár alcím
a) 1. pontjában az „okleveles erkölcstan- és etikatanár” szövegrész helyébe az „okleveles
etikatanár” szöveg,
b) 4.2.1. pontjában, 4.2.2. pontjában és 5. pontjában az „Az erkölcstan- és etikatanár”
szövegrész helyébe az „Az etikatanár”
szöveg lép.
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4. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Az R4. 4. melléklet A) A SZAKMAI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet 1. pontjában a „konduktortanár szakot kivéve az 1. § a) pontja
szerinti” szövegrész helyébe a „konduktortanár, az egészségügyi tanár szakot kivéve az 1. §
a) pontja szerinti” szöveg lép.
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5. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Az R4. 5. melléklet A) A MŰVÉSZETI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI fejezet 1. Zeneművészeti szakmai terület cím 1.8. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1.8. A Korm. rendelet 6. §-ában és az 1. melléklet 4.1.5. pont b)-c) alpontjában és 4.2.4. pont
a)-b) alpontjában meghatározott, az újabb oklevelet adó tanárképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint a képzési idő és az összegyűjtendő kreditek száma – a Korm. rendelet 3.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi elem és b)-c) pontja szerinti tanári felkészítési
elem kreditértékeire figyelemmel:
– főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen újabb tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon 2 félév, 60 kredit;
– egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában
újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon 4 félév, 120 kredit.
Az újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben nem indíthatók a
zeneművésztanár szak azon szakirányai, amelyeken tanári szakképzettség kizárólag az 1. § c)d) pontja szerinti tanári mesterképzésben szerezhető.”
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6. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Az R4. 7. melléklet 1. Közismereti tanárképzés pontjában foglalt táblázat 30-34. sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A

B
1.
A 283/2012. (X. 4.)
Műveltségte Korm.
rendelet
rület
szerinti
tanárszakok
„

30 ember és
természet

31

32

33

34 földünk és
környezetü
nk

C
A 139/2015. (VI. 9.) Korm.
rendelet szerinti alapfokozatú
szakképzettségek,
specializációk,
valamint
hitéleti szakképzettségek

biológiatanár
biológia
(egészségtan)
- biológus
(természettudomán
gyakorlatok)
yi
(általános iskolai)
(középiskolai)
fizikatanár
fizika
(természettudomán - fizikus
yi gyakorlatok)
(általános iskolai)
(középiskolai)
kémiatanár
kémia
(természettudomán - vegyész
yi gyakorlatok)
vegyészmérnöki
(általános iskolai) - vegyészmérnök
(középiskolai)
természetismeret- környezettan
környezettan tanár - alkalmazott
(természettudomán környezetkutató
yi gyakorlatok)
környezetmérnöki
- környezetmérnök
földrajztanár
földrajz
(általános iskolai) - geográfus
(középiskolai)
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D
A 15/2006. (IV. 3.) OM
rendelet
szerinti
alapképzési
szakok,
szakirányok]

biológia

fizika

kémia
vegyészmérnöki

környezettan
környezetmérnöki
környezettudomány
természetismeret
földrajz
„
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7. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI:
Név:
Lakcíme/tartózkodási helye:
ir.sz.
(település)
Születési hely:

(utca, hsz.)
Születési dátum (év, hó, nap):

Anyja neve:

Telefon:

Lakcíme/tartózkodási helye

E-mail:

........... ir.sz. ........................................................................ (település)
...........................................................................
Apja neve:

........................................ (utca, hsz.)

Lakcíme/tartózkodási helye

E-mail:

........... ir.sz. ........................................................................ (település)

........................................ (utca, hsz.)

Telefon:

Gondviselő neve:
Címe:
Ha a gyermek, a tanuló állami nevelésben részesül, törzsszáma:
2. A GYERMEK NEVELÉSÉT, OKTATÁSÁT ELLÁTÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ADATAI:
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
OM azonosító:
Telefon:
E-mail:
3. A GYERMEK, A TANULÓ EDDIGI INTÉZMÉNYES FEJLESZTÉSE, NEVELÉSE, OKTATÁSA
3.1. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK
Nevelési tanácsadás keretében részesült-e vizsgálatban, fejlesztésben?
Igen - nem.
Ha
A vizsgálatot, a fejlesztést végző nevelési tanácsadást ellátó intézmény neve, címe, elérhetőségei:
igen A vizsgálat időpontja, irányultsága (ha szakvélemény, szakértői vélemény már készült a gyermekről,
atanulóról, annak másolata a kérelem mellékleteként csatolandó. A rovatot csak abban az esetben kell kitölteni,
ha a szakértői vélemény nem áll rendelkezésre):
A fejlesztés időtartama, irányultsága, eredményei, tapasztalatai (a rendelkezésre álló pedagógiai vélemény
csatolandó):
Részesült, részesül-e a gyermek egyéb ellátásban (pl. korai fejlesztés, logopédiai
Igen - nem.
ellátás)?
Az ellátás formája, annak kezdete:
Ha
rendszeressége, irányultsága:
igen
A fejlesztés eredményei, tapasztalatai:
3.2. ÓVODA
Óvodába járt:
Igen/Nem
Óvodába jár:
Igen/Nem
Jelzett-e az óvoda a

Ha igen, annak időtartama: ...... év ......... hónaptól ... év ...... hónapig
Ha igen, mennyi idő óta? ......... év ......... hónaptól
Ha igen, mit:
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gyermek fejlődésével
kapcsolatban
problémát?
Igen/Nem
3.3. ISKOLA
Tanév

/
/
/
/

évfolyam

Hiányzás
nap/tanév

A tanuló az iskolában
az alábbi tanórán
egyéni fejlesztésben
Az írás-olvasás tanításának
kívüli foglalkozáson részesült (fejlesztési
alkalmazott
vett részt
terület, átlag
módszere
tankönyve
óra/hó)

4. A GYERMEK, TANULÓ JELLEMZÉSE:
Megjelenés, testi fejlettség, a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos megfigyelések, információk:
Társas viselkedés (kapcsolata társakkal, felnőttel, tanulási időben, szabadidőben):
Temperamentuma (pl.: kiegyensúlyozottság, lobbanékonyság, önbizalom, közlékenység, zárkózottság):
Érzelmei (pl.: intenzitás, mélység, tartósság):
Kedvelt tevékenységei, játékai, szabadidős szervezett foglalkozásai (szakkör, sport stb.):
A gyermek, a tanuló erősségei (pl.: készségek, magatartásának kedvező vonásai):
Tanulási jellemzők (nyelvi kompetencia, kognitív képességek, mozgás), tanulási motiváció és tanulmányi feladatok
végzése:
Az iskolai fejlesztés során óvodai fejlesztő programban, képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítésben
részesült: igen - nem
Ha igen: ......./..... nevelési év/ tanév ....... hónaptól ....../....... nevelési év tanév ......... hónapig / jelenleg is
Az iskolai fejlesztés tapasztalatai, eredményei, az eredménytelenségének okai, a nehézséget okozó területek, a
tapasztalt tünetek részletezése (a tanító, az osztályfőnök véleménye alapján):
Otthoni tanulási körülmények (időtartama, segítségnyújtás a szülő vagy egyéb családtag részéről, a gyermek
tanulási magatartása, motivációja (szeret-e tanulni stb.):
A család rendszeres nyelvhasználata:
□ magyar
□ nem magyar, ............................................ nyelvű
□ kétnyelvű, .......................................................................... nyelvű
Viselkedése, önálló teljesítménye a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon:
A szakértői bizottság általi vizsgálat kérésének, a javaslat elkészítésének indokai, a vizsgálattal szembeni elvárások
(a pedagógus, a pedagógusközösség tapasztalatai alapján történő indoklás a vizsgálat szükségességéről):
A szülők részéről fontosnak tartott – a vizsgálat kérésével összefüggő – egyéb információk:
Az óvoda, az iskola részéről a kérelem kitöltésében közreműködő, a vizsgálatok eredményeinek lehetséges
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következményeiről, a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól tájékoztatást nyújtó
pedagógus neve, beosztása:
..................................................................................................................................... .........................................................
.....................
Szülői nyilatkozat
A szakértői bizottság vizsgálatának előkészítéséhez, megszervezéséhez
Kérem, hogy gyermekem vizsgálata során az alábbi anyanyelvi sajátosságait vegyék figyelembe:
..............................................................................................................................................................................................
.....................
..............................................................................................................................................................................................
.....................
A szakértői vizsgálaton való megjelenést javasló intézménytől a vizsgálatok eredményeinek lehetséges
következményeiről, a vizsgálattal és a vizsgálat alapján elkészülő szakértői vélemény megállapításaival kapcsolatos
jogaimról és kötelezettségeimről tájékoztatást kaptam.
Kérem az óvoda, iskola vezetőjét, hogy gyermekem vizsgálatára irányuló kérelmemet a szakértői bizottsághoz
továbbítsa.
Kelt: .......................................
.............................................................................
szülő(k) aláírása
Szülői nyilatkozat
a gyermek, a tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről
Nyilatkozom arról, hogy gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy mivel gyermekem esetében első alkalommal kerül sor a szakértői bizottság által
végzett vizsgálatra, az Oktatási Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő jelenlétét írja elő a
vonatkozó jogszabály. Az általam aláírt vizsgálat iránti kérelmet ezért a vizsgálatot kezdeményező intézmény
egyidejűleg az Oktatási Hivatal részére is köteles megküldeni. E kötelezettséget abban az esetben nem kell teljesítenie,
ha a szülő ennek törlését kéri. Élve a jogszabályban biztosított szülői döntési jogommal, kijelentem, hogy
a) a vizsgálaton az esélyegyenlőségi szakértő jelenlétét kérem;
b) a vizsgálaton az esélyegyenlőségi szakértő jelenlétét nem kérem.
Kelt: .......................................
.............................................................................
szülő(k) aláírása
Statisztikai célú önkéntes szülői nyilatkozat
a gyermek, a tanuló nemzetiségi hovatartozásáról (kitöltése nem kötelező)

Több válasz is megjelölhető!
Gyermekem nemzetiségéről az alábbiak szerint nyilatkozom:
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bolgár
cigány/roma
görög
horvát
lengyel
magyar
német
örmény
román
ruszin
szerb
szlovák
szlovén
ukrán
egyéb:…………………

Kelt: .......................................
.......................................................................
szülő(k) aláírása

„
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8. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„6. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez
1. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi
követelményei a megyében, fővárosban az Intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához
A

B

C

1.

A pedagógiai
szakszolgálati
tevékenység

Pedagógus-munkakör
megnevezése

A tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség

2.

korai fejlesztés és
gondozás

3.

gyógypedagógus

gyógypedagógus

pszichológus

klinikai gyermek szakpszichológus

4.

klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus

5.

tanácsadó szakpszichológus

6.

neuropszichológiai szakpszichológus

7.
8.

fejlesztő nevelés

9.
10.
11.

szakértői bizottsági
tevékenység

konduktor

konduktor

gyógypedagógus

gyógypedagógus

konduktor

konduktor

pszichológus

klinikai gyermek szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus

12.

óvoda- és iskolapszichológus

13.

óvoda- és iskola-szakpszichológus

14.

tanácsadó szakpszichológus

15.

neuropszichológiai szakpszichológus

16.
17.
18.

nevelési tanácsadás

gyógypedagógus

gyógypedagógus

konduktor

konduktor

fejlesztő pedagógus

bármely pedagógus és a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító
szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

19.

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak
pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak
pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon

20.

gyógypedagógus

gyógypedagógus

21.

pszichológus

klinikai gyermekszakpszichológus

22.

tanácsadó szakpszichológus

23.

pedagógiai szakpszichológus

24.

óvoda- és iskolapszichológus

25.

óvoda- és iskola-szakpszichológus

26.

klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus

27.

neuropszichológiai szakpszichológus

28.
29.

logopédiai ellátás

konduktor

konduktor

logopédus

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár,

30
31.
32.
33.
34.

gyógypedagógus logopédia szakirányon
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

pszichológus

tanácsadó szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus
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35.

tanácsadó pedagógus

36.

bármely főiskolai szintű pedagógus végzettség és szakképzettség,
diáktanácsadás, vagy iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus vagy tanulási
és pályatanácsadás vagy pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzési
szakképzettséggel vagy pályaorientáció szakterületen szerzett szakvizsgával

37.

konduktív
pedagógiai ellátás

38.

gyógytestnevelés

konduktor

konduktor

gyógytestnevelő tanár

gyógytestnevelő tanár

39.
40.
41.
42.

gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

iskola- és
óvodapszichológia
koordinátora

45.
46.

pedagógiai szakpszichológus

óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus

43.
44.

bármely egyetemi szintű pedagógus végzettség és szakképzettség

tanácsadó szakpszichológus
kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

tehetséggondozó
koordinátor

pedagógiai szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus

47.

tanácsadó szakpszichológus

48.

pedagógus, tehetségfejlesztő szakirányú végzettséggel

2. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
A
1

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörök

B
fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos vagy gyermek- és ifjúsági pszichiátria,
csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve gyermekneurológia szakorvos,
gyógytornász,
pedagógiai asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens,
szakszolgálati titkár,
rendszergazda

2

Egyéb munkakörök

ügyviteli dolgozó,
kisegítő dolgozó,
munkaügyi, személyzeti előadó,
gazdasági dolgozó,
műszaki dolgozó

„
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9. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„7. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez

A fővárosban, megyében működő Intézményekben foglalkoztatottak minimális
létszáma
1

A

Megye2 név,
főváros

3

B
C
D
E
F
G
Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma

I

J

K

KiemelNevelő és
ten
oktató
Korai
Szakértői
IskolaTovábbtehetsémunkát
fejlesztés, bizottsági
Konpszichotanulási,
Gyógyges
közvetlenül
gondozás, tevékeny- Logoduktív
lógiai,
pályatestgyer- Összesen segítő
és a
ség, és a pédia
pedaóvodaválasztási
nevelés
mekek,
munkafejlesztő nevelési
gógia
pszichotanácsadás
tanulók
körben
nevelés tanácsadás
lógiai
gonfoglalkozdozása
tatottak
feladatainak ellátására

Bács22
Kiskun
5 Baranya 16
6 Békés
14
Borsod7 Abaúj34
Zemplén
8 Főváros 63
9 Csongrád 18
10 Fejér
18
Győr11 Moson- 19
Sopron
Hajdú12
26
Bihar
13 Heves
13
Jász14 Nagykun- 18
Szolnok
Komárom15
13
Esztergom
16 Nógrád 9
17 Pest
53
18 Somogy 13
Szabolcs19 Szatmár- 29
Bereg
20 Tolna
10
21 Vas
10
4

H

133

91

11

11

40

11

11

330

34

95
88

65
60

10
9

10
9

28
26

10
9

10
9

244
224

26
24

199

136

16

16

59

16

16

492

51

427
102
108

264
69
73

23
7
9

23
7
9

115
30
32

23
7
9

23
7
9

961
247
267

105
26
28

111

76

7

7

33

7

7

267

28

153

104

10

10

46

10

10

369

38

81

55

7

7

24

7

7

201

21

106

72

9

9

32

9

9

264

28

79

54

6

6

24

6

6

194

20

52
333
81

35
227
56

6
18
8

6
18
8

16
99
24

6
18
8

6
18
8

136
784
206

14
82
22

173

118

13

13

52

13

13

424

44

57
61

39
42

6
7

6
7

17
18

6
7

6
7

147
159

16
17
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22 Veszprém 14
23 Zala
11
24 Összesen 423

87
65
2591

59
10
45
6
1740 198

10
6
198

26
20
761

10
6
198

10
6
198

226
165
6307

24
17
665

Az Intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához kapcsolódó munkakörökben a 6.
mellékletben meghatározottak szerint a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkező pedagógus foglalkoztatható.”
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10. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Az R7. 1. melléklet I. pont 3. alpontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

1.

(A
Emelt szintű írásbeli
érettségi vizsga

B
Középszintű érettségi
írásbeli vizsga

ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak

C
Időpont)

„
12.

2017. május 17., 8.00
”
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11. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Az R7. 3. mellékletében foglalt táblázat 75. sorában az „A művészeti szakközépiskolák és
szakiskolák részére” szövegrész helyébe az „A művészeti szakgimnáziumok és
szakközépiskolák részére” szöveg lép.
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12. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
Az R8. 6. melléklet V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE része
a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. ZSIDÓ LITURGIAI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: zsidó liturgiai felsőoktatási szakképzés (Further
Education Jewish Clergymen)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Jewish liturgical functionary
3. Képzési terület: hitéleti
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
5. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
kredit
- A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
- Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: két félév, részidős
képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, 240 óra.
- A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma 30 kredit.
- Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan felkészült felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius
munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak zsidó közösségek és zsinagógák
liturgiai és pasztorális alaptevékenységeinek ellátására. A zsidó hitéletben, a zsidó liturgiában,
a neológ zsidóság előírásaiban, hagyományaiban és szokásaiban otthonosak. Kompetensek
lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti, liturgiai és pasztorális alaptevékenységek
ellátására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. Képesek
lesznek:
- szerzett ismeretek birtokában a zsidó hitközségek zsinagógáinak bármilyen feladatainak
alapszintű ellátására;
- a rabbihelyettes vagy rabbi irányítása mellett, illetve helyett alapszintű liturgikus
cselekmények vezetésére és végzésére, valamint kulturális tevékenységek végzésére.
A felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius szakképzettséget szerzetteknek lehetőségük nyílik a
végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre a zsidó hitközségeknél.
7. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1. A felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius
a) tudása
- Rendelkezik a zsidó liturgia szakterületéhez kapcsolódó általános és szakspecifikus
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elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
- Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
- Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
- Rendelkezik a zsidó liturgia hosszú távú, és magas szintű műveléséhez szükséges
gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel.
- Ismeri anyanyelven a szakterület szakmai szókincsét, és héber nyelven alapszintű
nyelvismerettel rendelkezik.
- Ismeri azokat az értékeket, amelyek szakmáját a jelenkori műveltség keretébe kapcsolják.
b) képességei
- Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört.
- Az adott szakma feladatait a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, egyedi és
komplex alkalmazásával tervezi és oldja meg.
- Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei révén szakmailag
együttműködik.
- Fejleszti tudását, és ehhez alkalmazza a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit
és képes használni a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
- Felismeri személyes fejlődése és a közjó szolgálata közötti összefüggést.
c) attitűdje
- Nyitott a zsidó liturgia új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére,
megértésére és alkalmazására.
- Folyamatos önképzésre törekszik.
- Önkritikus saját munkájával kapcsolatosan.
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
- Új, váratlan élethelyzetekben is a zsidó vallási törvények (háláhá) és etikai normák teljes
körű figyelembevételével hozza meg döntését.
- Nyitott a zsidó liturgiához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel
szakmai együttműködésre.
c) autonómiája és felelőssége
- Önállóan végzi munkáját, folyamatos ellenőrzés mellett.
- Felelősséget vállal saját munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
- Képzettségi szintjének megfelelő felelősségtudattal rendelkezik és reflektál saját
tevékenységének következményeire.
A felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius felsőoktatási szakképzési szakon végzettek
továbbá
a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- kellő általános műveltséggel bírnak, átfogó ismeretekkel rendelkeznek a zsidó vallás és
a hitélet minden területén és betekintést nyertek a közösségek szervezéséhez és
vezetéséhez szükséges szakterületek ismeretanyagába;
b) ismereteik alkalmazását illetően
- alkalmasak általános tájékozottságot, kreativitást és a végzettségüknek megfelelő
ismereteket igénylő munkakör ellátására;
- képesek a zsidó vallásról és hitéletről megszerzett ismereteiket írásban és szóban
hatékonyan kommunikálni, a megszerzett információkat, a megismert érveket és
elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint
bemutatni;
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén
- a zsidóság hitéleti élete iránt magas fokon motiváltak, elkötelezettek;
- meg vannak győződve a megismert hitelvek és az elsajátított ismeretek átadásának
fontosságáról, az átadás módszereit illetően pedig minőségtudatuk van és
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sikerorientáltak;
- alapszinten képesek a zsidóság értékteremtő és értékmegőrző hagyományainak
megfelelően egy hitközség hagyományos vallási életének segítésére a közösség
rabbihelyettesének vagy rabijának irányítása mellett.
8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
A felsőoktatási szakképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzőire figyelemmel
- a képzési terület szerinti közös modul: 30 kredit,
- a szakképzési modul: 90 kredit, amelyből a szakmai gyakorlat: 60 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási
intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen (zsinagóga, TalmudTóra, templomkörzet, hitközség) teljesítendő.
10. Idegennyelvi követelmények
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez a héber nyelv olvasási szintű
ismerete szükséges, amelyről a hallgató tanulmányai során számot ad.
11. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre
vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza
meg.”
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13. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„7. melléklet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethez

1. Alapképzési szakok, amelyeken csak a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott specializáció indítható
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A
Képzési terület

Agrár
Gazdaságtudományok
Műszaki
Orvos- és egészségtudomány
Pedagógusképzés
Természettudomány
Művészet

B
Alapképzési szak megnevezése
mezőgazdasági szakoktató
üzleti szakoktató
műszaki szakoktató
egészségügyi szervező
orvosi diagnosztikai analitikus
konduktor
földrajz
földtudományi
táncművész
táncos és próbavezető

2. Mesterképzési szakok, amelyeken csak a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott specializáció indítható
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Informatika
Orvos- és egészségtudomány
Pedagógusképzés
Természettudomány

B
Mesterképzési szak megnevezése
pszichológia
orvosi biotechnológia
ápolás
népegészségügyi
radiográfia
gyógypedagógia
alkalmazott matematikus
biotechnológia
geofizikus
geográfus
geológus
meteorológus
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14. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„8. melléklet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethez

1. Alapképzési szakok, amelyeken specializáció nem indítható
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Pedagógusképzés
Művészet

B
Alapképzési szak megnevezése
közösségszervezés
pszichológia
gyógypedagógia
tanító
koreográfus

2. Mesterképzési, osztatlan szakok, amelyeken specializáció nem indítható
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Jogi
Művészet

B
Mesterképzési szak megnevezése
filozófia
színháztudomány
kodifikátor
kriminológia
klasszikusbalett-művész
koreográfus
néptáncművész
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Osztatlan szak megnevezése
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 33/2016. (XII. 16.) MvM rendelete
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként
felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes
szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel, 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nappali munkarendben folyó rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti, határrendészeti,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakiránya, továbbá a bűnügyi igazgatási,
rendészeti, valamint bűnügyi alapképzési szakok, valamint a katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági,
katasztrófavédelmi műveleti szakiránya esetén további feltétel, hogy a jelentkező vállalja a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott tisztjelölti
jogviszony létesítését és fenntartását a képzés idejére. A rendészeti igazgatási alapképzési szak migrációs
szakirányán nappali munkarendben további feltétel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének vállalása
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál az oklevélszerzést követően.”
2. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendőrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában a bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi
nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó szakiránya, a rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti,
határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakiránya, a bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési,
gazdasági nyomozó szakiránya, valamint a rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti rendőr, határrendészeti
rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, valamint közrendvédelmi rendőr szakiránya esetében a nappali
munkarendben folyó képzésre történő jelentkezés feltétele a rendőri, határőri szakképesítés megszerzését
követő, legalább hároméves szakmai gyakorlat megléte és a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró támogató
nyilatkozata.”
(2) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány nappali munkarendben folyó
képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjai jelentkezhetnek. A jelentkezés
további feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen alapfokú tűzoltó szakmai végzettséggel és legalább kétéves
tűzvédelmi szakmai gyakorlattal. A jelentkezéshez rendelkezni kell továbbá a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.”

3. §		
Az R. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó,
a bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó, a rendészeti igazgatási
alapképzési szak biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi,
migrációs, vám- és jövedéki igazgatási, a rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti rendőr, határrendészeti
rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőr, valamint a katasztrófavédelem
alapképzési szak katasztrófavédelmi műveleti, iparbiztonsági szakirány nappali munkarendű képzései esetében
a jelentkezés feltétele az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve
kínai nyelvből államilag elismert, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy ezzel egyenértékű okirat.
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9/B. § (1) Polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakra csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek
állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető
az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel
rendelkezik.
(2) Az Egyetem a polgári nemzetbiztonsági alapképzésre jelentkezővel az alkalmassági vizsgálat részeként
pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti
elkötelezettségét.”
4. §		
Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A katasztrófavédelem mesterképzési szak levelező munkarendben folyó, az NKEtv. 21/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontja hatálya alá tartozó képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából lehet jelentkezni.
A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával, valamint a BM OKF
főigazgatója beiskolázási jóváhagyásával.
(3) A kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakiránya esetén a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél
fennálló hivatásos szolgálati viszony, valamint a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését
követő, legalább hároméves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.
(4) A kriminalisztika mesterképzési szak polgári szakiránya esetén a jelentkezésnek nem feltétele a 7. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt nyilatkozat.”
5. §		
Az R. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„4. Az Egyetem közigazgatási képzést folytató karára történő felvétel különös feltételei
12/B. § Az államtudományi osztatlan mesterképzés esetén pályaalkalmassági orientációs beszélgetés keretében
az Egyetem által létrehozott bizottság vizsgálja a jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát.
13. § (1) A részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas közigazgatás-szervező képzésre a felsőoktatási
felvételi tájékoztatóban meghatározott létszámban:
a) a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló
148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanfolyamot elvégzett azon
személyek jelentkezhetnek, akik rendelkeznek munkáltatói támogató nyilatkozattal, illetve
b) azon személyek jelentkezhetnek, akik a közszolgálatban foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal, továbbá
a munkáltató, valamint a miniszter támogató nyilatkozatával rendelkeznek.
(2) A részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas közigazgatás-szervező képzésen a hallgatói
jogviszony létesítésének feltétele:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ott meghatározott tanfolyam elvégzését igazoló
bizonyítvány megléte és a kormánytisztviselői vagy köztisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszony fennállása,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közszolgálatban foglalkoztatásra irányuló jogviszony
fennállása.”
6. §		
Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában
az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti
Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló
1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 33/2016. (XII. 16.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit első
alkalommal a 2017/2018. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.”
7. §		
Az R.
1.
7. § (2) bekezdésében a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatalnál”;
2.
7. § (3) bekezdésében a „rendvédelmi szervnél” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél
(a továbbiakban: rendvédelmi szerv)”;
3.
7. § (4) bekezdésében az „alapképzésre jelentkezővel” szövegrész helyébe a „rendészeti igazgatási, bűnügyi
igazgatási, rendészeti, bűnügyi alapképzésre, valamint a katasztrófavédelem alapképzésre jelentkezővel”;
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4.

8. § (2) bekezdésében a „bűnügyi hírszerző szakirányra” szövegrész helyébe a „bűnügyi igazgatási alapképzési
szak bűnügyi hírszerző szakirányára, valamint a bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirányára”;
5.
8. § (2) bekezdésében az „érvényes, kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel”
szövegrész helyébe az „érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel”;
6.
8. § (3) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtási szakirány nappali munkarendben folyó alapképzésre csak
a büntetés-végrehajtás hivatásos állományában már legalább két éve” szövegrész helyébe az „A rendészeti
igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány nappali munkarendben folyó képzésére csak
a büntetés-végrehajtás hivatásos állományában már legalább egy éve”;
7.
8. § (3) bekezdésében az „alap-, vagy középfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsgával, vagy
a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:
BM rendelet) 2. melléklet II. cím „Megjegyzés” alcímében felsorolt bizonyítvánnyal kell rendelkeznie”
szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási felügyelő, büntetés-végrehajtási őr, segédfelügyelői
képzettséggel vagy a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.)
BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 10. melléklet III. részében ennek megfelelő végzettséggel kell
rendelkeznie”;
8.
9. § (1) bekezdésében a „Biztonsági szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre” szövegrész helyébe
az „A rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirány levelező munkarendben folyó képzésére”;
9.
9. § (2) bekezdésében a „Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó közlekedésrendészeti,
igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben
folyó alapképzésre” szövegrész helyébe az „A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi
nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó szakiránya, valamint a rendészeti igazgatási alapképzési szak
közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező
munkarendben folyó képzésére”;
10.
9. § (3) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtási szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre
csak a büntetés-végrehajtás állományában már legalább három éve” szövegrész helyébe az „A rendészeti
igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány levelező munkarendben folyó képzésére csak
a büntetés-végrehajtás állományában már legalább egy éve”;
11.
9. § (3) bekezdésében az „alap- vagy középfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsgával, vagy
a BM rendelet 2. melléklet II. cím „Megjegyzés” alcímében felsorolt bizonyítvánnyal kell rendelkeznie”
szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási felügyelő, büntetés-végrehajtási őr, segédfelügyelői
képzettséggel vagy a BM rendelet 10. melléklet III. részében ennek megfelelő végzettséggel kell
rendelkeznie”;
12.
9. § (4) bekezdésében a „Vám- és jövedéki igazgatási szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre”
szövegrész helyébe az „A rendészeti igazgatási alapképzési szak vám- és jövedéki igazgatási szakirány
levelező munkarendben folyó képzésére”;
13.
9. § (5) bekezdésében a „Pénzügyi nyomozó szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre” szövegrész
helyébe az „A bűnügyi igazgatási alapképzési szak pénzügyi nyomozó szakirány levelező munkarendben
folyó képzésére”;
14.
9. § (6) bekezdésében a „Migrációs szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre” szövegrész helyébe
az „A rendészeti igazgatási alapképzési szak migrációs szakirány levelező munkarendben folyó képzésére”;
15.
9. § (7) bekezdésében a „jelentkezéshez rendelkezni kell a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF)” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szervek
hivatásos állományú tagjának a jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF”;
16.
12. § (1) bekezdésében a „polgári vagy katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”;
17.
12. § (1) bekezdésében a „kockázatot nem tartalmazó érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel”
szövegrész helyébe az „érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel”;
18.
20. §-ában a „8. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdésében, a 9/B. § (1) bekezdésében”
szöveg lép.
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8. §		
Hatályát veszti az R.
a)
9. § (8) bekezdésében az „A jelentkezéshez a jelentkezőnek rendelkeznie kell a BM OKF humán
szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.” szövegrész;
b)
12/A. §-a.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 7. § 1. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4., 6., 10., 11., 12. és
12a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 3. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. § d)–g) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben,
az 5. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) rész
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. pontjában kapott feladatkörömben
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben,
a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 10. § (1) bekezdése tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
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a 10. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások
hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés b) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. § (2) bekezdés 2. pontja tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 15. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemnek az adott jogcímre az erre közleménnyel rendszeresített,
a tervezett tételeket részletező formanyomtatványain a támogatási alapra vonatkozó adatok valamelyikét nem
adja meg, hiánypótlásnak nincs helye, és a támogatási kérelem érintett részét a Kincstár elutasítja. A Kincstár
a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket
az ügyfél a Kincstár erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.”
(2) Az R1. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:)
„c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – a 10. §-ban foglalt kivétellel – nem
idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné,
használhatatlanná válás esetén a beruházás tárgya a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő
bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból
lecserélhető.”
(3) Az R1. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EMVA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást
indít, az ügyfél köteles azt az eljárás megindításáról szóló értesítést követő munkanapon a Kincstárnak az erre
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.”
(4) Az R1. VI. Fejezete a következő 36/R. §-sal egészül ki:
„36/R. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
37/2016. (XII. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseket
a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”
(5) Az R1.
a)
3. § 30. pont a) alpontjában az „az IH” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter mint
Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH)” szöveg,
b)
5. § (3) bekezdésében az „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész
helyébe az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,
c)
5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 12. §
(4)–(6) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 16/A. §-ában, 16/B. § (2) bekezdés
b) pontjában, 20. § (6) bekezdésében, 25. § (4), (6) és (8) bekezdésében, 29. § (2) és (3) bekezdésében, 30. §
(7) és (8) bekezdésében, 30. § (9) bekezdés d) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés záró
szövegrészében, 35. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,
d)
6. § (1) bekezdésében az „MVH kirendeltséghez” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
e)
6. § (2) bekezdésében, 25. § (7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,
f)
9. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 25. § (7) bekezdésében és 35. § (4) bekezdés nyitó
szövegrészében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,
g)
10. § (4) bekezdésében az „az MVH által rendszeresített, az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,
h)
15. § (2) bekezdésében az „MVH által” szövegrészek helyébe az „erre” szöveg,
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i)
j)
k)
l)
m)

19. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 30. § (1) bekezdés
c) pontjában, 30. § (9) bekezdés b) pontjában az „MVH által” szövegrész helyébe az „erre” szöveg,
32. § (5) bekezdésében az „az MVH-t” szöveg helyébe az „a Kincstárt” szöveg,
33. § (2) bekezdés a) pontjában az „MVH által” szövegrész helyébe az „az erre” szöveg,
35. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár” szöveg,
35. § (4) bekezdésében a „2003. évi CXXIX. törvény 327. §-a, illetve a Kbt. 140. § (1) bekezdése” szövegrész
helyébe a „Kbt.” szöveg

lép.
(6) Hatályát veszti az R1.
a)
2. § (5) bekezdése,
b)
8. § (1) bekezdés a) pontjában az „az MVH által kibocsátott” szövegrész,
c)
9. § (3a), (3b) és (4) bekezdése,
d)
10. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 23. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH-nak”
szövegrész,
e)
25/A. § (3) bekezdésében az „az MVH által hozott,” szövegrész,
f)
27. és 28. §-a,
g)
28/A. § (5) bekezdésében az „Az IH köteles tájékoztatni az MVH-t a kérelem elbírálásának eredményéről.”
szövegrész,
h)
28/C. § a) és b) pontjában az „MVH” szövegrész,
i)
33. § (1) bekezdésében a „2011. évi CVIII.” szövegrész,
j)
33. § (6) bekezdése.

2. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosítása
2. §		
A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ” szövegrész helyébe az „a kulturális javakkal
kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter” szöveg lép.

3. A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
a)
4. § (1) bekezdése,
b)
a 4. § (2) bekezdésében az „– a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
(1) bekezdésben meghatározott véleménye és javaslata mellett –” szövegrész,
c)
a 4. § (3) bekezdésében az „– az (1) és (2) bekezdésben meghatározott javaslat megküldésével –” szövegrész.

4. A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosítása
4. §		
A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet
a)
2. §-ában a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ)”
szövegrész helyébe a „kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség
védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „Központ” szövegrészek helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében
a „Központnak” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatóságának” szöveg,
d)
7. § (1) és (3) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
e)
7/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Központnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001461769-00000000 számú fizetési számlájára” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökségnek a 1003200000294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg,
f)
7/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „Központ” szövegrészek helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
g)
7/A. § (4) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
h)
8. § (1) bekezdésében, 9. § (1)–(3) bekezdésében, 10. § (3)–(5) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe
a „kulturális javak hatósága” szöveg,
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i)
j)

8. § (5) bekezdésében, a „Központnál” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatóságánál” szöveg,
9. § (4) bekezdésében, 10. § (3)–(4) bekezdésében a „Központot” szövegrész helyébe a „kulturális javak
hatóságát” szöveg

lép.

5. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
módosítása
5. §

(1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. melléklet szerinti eszközökön kizárólag a külön jogszabályban kijelölt, kijelölés hiányában a BM által
jóváhagyott szolgáltató által telepített, a BM által meghatározott vagy jóváhagyott alkalmazások működtethetőek.”
(2) Az R2.
a)
3. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
Hivatal)” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)” szöveg,
b)
3. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) bekezdésében
a „Hivatal” szövegrész helyébe a „BM” szöveg,
c)
3. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „BM-et” szöveg,
d)
7. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
(a továbbiakban: NISZ Zrt.)” szöveg,
e)
7. § (2) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 3. melléklet 2.2. pontjában a „Hivatal” szövegrész
helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
f)
3. melléklet 1. pontjában a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
g)
3. melléklet 2.1. pontjában a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.-től” szöveg,
h)
3. melléklet 2.2. pontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.-nek” szöveg,
i)
3. melléklet 4.2. pontjában a „Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „NISZ Zrt.-hez” szöveg
lép.

6. A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.)
EMMI rendelet módosítása
6. §		
A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a)
1. mellékletébe foglalt táblázat B:27 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”
szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság”
szöveg,
b)
1. mellékletébe foglalt táblázat C:27 mezőjében a „1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.” szövegrész helyébe
a „1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.” szöveg
lép.

7. A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló
28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet módosítása
7. §		
Hatályát veszti a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.)
KIM rendelet 2. melléklet „Az 1. sorszámú Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye” alcím 7. pont 7.2. alpontja.

8. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet 1. melléklet 4. pontja.
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9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok
(vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosítása
9. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások tekintetében
aa) a támogatási jogviszony keletkezése előtti eljárási szakaszban, továbbá az első kifizetési igénylés – beleértve
az előlegigénylést is – benyújtásáig a Kr. szerinti közbenső szervezetként,
ab) ezt követően bekövetkezett vis maior esemény tekintetében a Kr. szerinti kifizető ügynökségként,
b) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott támogatások tekintetében az (1) bekezdés szerinti
eljárást a Kincstár mint közreműködő szervezet
folytatja le.”
(2) Az R4. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bejelentést az FMR. szerinti vis maior bejelentő elektronikus felületen kell megtenni, és az esemény
bekövetkeztének igazolását, valamint a vis maior elismerését a Kincstár végzi.”
(3) Az R4.
a)
2. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész
helyébe a „Kincstár” szöveg,
b)
3. § (4), (5) és (8)–(10) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg,
c)
3. § (5) bekezdésében a „megyei kormányhivatalt mint a Kr. szerinti közbenső, illetve közreműködő szervezet
által bevont szervezetet” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,
d)
3. § (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,
e)
4. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg
lép.

10. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése
10. §

(1) Hatályát veszti
1.
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok
létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet,
2.
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és
az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet,
3.
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai
Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet,
4.
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó
mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,
5.
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal
összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek
alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,
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6.

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai
Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2007.
(II. 20.) FVM rendelet,
7.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,
8.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.)
FVM rendelet,
9.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,
10.
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,
11.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló
energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet,
12.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására
igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,
13.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet,
14.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási
rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet,
15.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet,
16.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet,
17.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű
ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet,
18.
a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet,
19.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet,
20.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet,
21.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet,
22.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet,
23.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet,
24.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez
nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet.
(2) Hatályát veszti
1.
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet,
közreműködő szervezetként való kijelöléséről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2008.
(XII. 5.) NFGM–KHEM együttes rendelet,
2.
a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris
Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.
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11. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
12. §

(1) A 10. § (1) bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az annak
alapján e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és
kötelezettségeket.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat
a 10. § (1) bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabályok 2016. december 31-én hatályos rendelkezései szerint
kell befejezni.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom
az 1. mellékletben felsorolt, budapesti ingatlanok területén fekvő 39706 és 39707 nyilvántartási számú régészeti
lelőhelyet, valamint a 19333/50, 19333/51, 19333/52 és 19333/53 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 45778
nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet, továbbá a 19608, a 19619/5, a 19620/4 és a 19621/2 helyrajzi számú
ingatlan területén fekvő 33262 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az első aquincumi római kori katonai tábor és
a körülötte kialakult település, valamint a középkori budai külvárosok, továbbá az aquincumi polgárváros nyugati és
keleti elővárosa maradványainak és épített régészeti emlékeinek megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(4) A művelődési és közoktatási miniszter 117641/1994.XXVII–592. számú határozatában régészetileg védetté
nyilvánított Budapest, 13494 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

2. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a 2. mellékletben
felsorolt, győri ingatlanok területén fekvő 41418 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori Arrabona és a középkori Győr
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(4) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620–33/1951. számú döntésének 6. pont a. alpontjában régészetileg védetté
nyilvánított földterület védettségét – az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének
kivételével – megszüntetem.

3. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Tolna–Mözs
(Tolna megye), 0118/8, a 0121/3, a 0122/4 és a 0122/10 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 50962 nyilvántartási
számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Tolna–Mözs, 0118/8, a 0121/3, a 0122/4 és a 0122/10 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.

4. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Báta (Tolna
megye), 019, a 020/7, a 020/14, a 029/1, a 029/3, a 029/4, a 030/1, a 030/2, a 031/2, a 031/3, a 031/4, a 031/5, a 031/6,
a 031/7, a 031/8, a 031/9, a 031/10, a 031/11, a 033/1, a 034/2, a 034/24, a 034/25, a 034/29, a 034/32, a 034/44,
a 034/49, a 034/51, a 035/1, a 035/2, a 036/1 és a 036/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 32041 nyilvántartási
számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Báta, 019, a 020/7, a 020/14, a 029/1, a 029/3, a 029/4, a 030/1, a 030/2, a 031/2,
a 031/3, a 031/4, a 031/5, a 031/6, a 031/7, a 031/8, a 031/9, a 031/10, a 031/11, a 033/1, a 034/2, a 034/24, a 034/25,
a 034/29, a 034/32, a 034/44, a 034/49, a 034/51, a 035/1, a 035/2, a 036/1 és a 036/2 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtoronyrész és út
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.
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5. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Szekszárd
(Tolna megye), 0258/12, a 0258/13, a 0266/2, a 0266/3, a 0270, a 0271/1, a 0272, a 0273/11 és a 0273/12, valamint
az Őcsény (Tolna megye), 0183/2, a 0183/3, a 0183/4, a 0183/5, a 0183/6, a 0183/7, a 0184, a 0185/2, a 0185/3,
a 0186/1, a 0186/3, a 0186/44, a 0186/45 és a 0189 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 54314 nyilvántartási
számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Szekszárd (Tolna megye), 0258/12, a 0258/13, a 0266/2, a 0266/3, a 0270, a 0271/1,
a 0272, a 0273/11 és a 0273/12, valamint az Őcsény (Tolna megye), 0183/2, a 0183/3, a 0183/4, a 0183/5, a 0183/6,
a 0183/7, a 0184, a 0185/2, a 0185/3, a 0186/1, a 0186/3, a 0186/44, a 0186/45 és a 0189 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

6. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Őcsény
(Tolna megye), 0195/46, 0195/47 és a 0196/56 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 30720 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek az Őcsény, 0195/46, 0195/47 és a 0196/56 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel
védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

7. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Őcsény
(Tolna megye), 0238/10, a 0238/14, a 0238/15, a 0238/29, a 0238/30 és a 0238/42 helyrajzi számú ingatlan területén
fekvő 32069 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek az Őcsény, 0238/10, a 0238/14, a 0238/15, a 0238/29, a 0238/30 és a 0238/42 helyrajzi
számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

8. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Paks (Tolna
megye), 0165/14, a 0165/15 és a 0165/16 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 23224 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Paks, 0165/14, a 0165/15 és a 0165/16 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel
védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori maradványok megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

9. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Paks (Tolna
megye), 01004/2, a 01004/3 és a 01004/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62650 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Paks, 01004/2, a 01004/3 és a 01004/4 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel
védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony és út maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.
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10. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Dunaföldvár
(Tolna megye), 0358/7, a 0358/8, a 0358/9, a 0358/10, a 0358/11, a 0358/21, a 0358/22, a 0358/23, a 0358/24,
a 0358/54, a 0358/55, a 0358/56, a 0358/57, a 0358/58 és a 0358/59 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő
74245 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet, a 0382/11, a 0382/12, a 0382/13, a 0382/14, a 0382/15, a 0382/20,
a 0382/21, a 0382/23, a 0382/24, a 0382/25, a 0383, a 0384/24, a 0384/31, a 0384/32, a 0384/33, a 0384/34,
a 0384/35, a 0384/36, a 0384/37, a 0384/38, a 0384/50, a 0386/1, a 0386/2, a 7439, a 7440, a 7443, a 7444/4, a 7444/5,
a 7446/1, a 7446/2, a 7447, a 7476, a 7477, a 7478, a 7479/1, a 7479/2, a 7480, a 7482, a 7483/1, a 7483/2, a 7484,
a 7485, a 7486, a 7488 és a 7947/11 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 72953 nyilvántartási számú régészeti
lelőhelyet, valamint a 012, a 013/1, a 016/2, a 016/4, a 016/5, a 4984, a 4985, a 4986, a 4987, a 4988, a 4989, a 4990,
a 4991, a 8372, a 8402/1, a 8402/2, a 8402/3, a 8402/4, a 8402/5, a 8404/1, a 8404/2, a 8404/3, a 8405, a 8406/1,
a 8419, a 8433/1, a 8434/1, a 8435/4, a 8436, a 8437, a 8438, a 8439, a 8440, a 8441, a 8442/1, a 8442/2, a 8443/1,
a 8443/2, a 8445, a 8446, a 8447, a 8448, a 8449, a 8450, a 8452, a 8453, a 8454, a 8455, a 8456, a 8457, a 8474,
a 8482/1, a 8483/1, a 8484/1, a 8485/1, a 8487/1, a 8488/2, a 8488/3, a 8489, a 8490/1, a 8491/1, a 8491/4, a 8491/5,
a 8492/1, a 8492/2, a 8493/1, a 8493/2, a 8494/1, a 8494/2, a 8495, a 8498, a 8499, a 8500, a 8503, a 8505/9, a 8513 és
a 8514 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 57711 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Dunaföldvár, 0358/7, a 0358/8, a 0358/9, a 0358/10, a 0358/11, a 0358/21, a 0358/22,
a 0358/23, a 0358/24, a 0358/54, a 0358/55, a 0358/56, a 0358/57, a 0358/58, a 0358/59, a 0382/11, a 0382/12,
a 0382/13, a 0382/14, a 0382/15, a 0382/20, a 0382/21, a 0382/23, a 0382/24, a 0382/25, a 0383, a 0384/24,
a 0384/31, a 0384/32, a 0384/33, a 0384/34, a 0384/35, a 0384/36, a 0384/37, a 0384/38, a 0384/50, a 0386/1,
a 0386/2, a 7439, a 7440, a 7443, a 7444/4, a 7444/5, a 7446/1, a 7446/2, a 7447, a 7476, a 7477, a 7478, a 7479/1,
a 7479/2, a 7480, a 7482, a 7483/1, a 7483/2, a 7484, a 7485, a 7486, a 7488, a 7947/11, 012, a 013/1, a 016/2, a 016/4,
a 016/5, a 4984, a 4985, a 4986, a 4987, a 4988, a 4989, a 4990, a 4991, a 8372, a 8402/1, a 8402/2, a 8402/3, a 8402/4,
a 8402/5, a 8404/1, a 8404/2, a 8404/3, a 8405, a 8406/1, a 8419, a 8433/1, a 8434/1, a 8435/4, a 8436, a 8437, a 8438,
a 8439, a 8440, a 8441, a 8442/1, a 8442/2, a 8443/1, a 8443/2, a 8445, a 8446, a 8447, a 8448, a 8449, a 8450, a 8452,
a 8453, a 8454, a 8455, a 8456, a 8457, a 8474, a 8482/1, a 8483/1, a 8484/1, a 8485/1, a 8487/1, a 8488/2, a 8488/3,
a 8489, a 8490/1, a 8491/1, a 8491/4, a 8491/5, a 8492/1, a 8492/2, a 8493/1, a 8493/2, a 8494/1, a 8494/2, a 8495,
a 8498, a 8499, a 8500, a 8503, a 8505/9, a 8513 és a 8514 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté
nem nyilvánított részét, valamint a 0558, a 7442, a 8435/2 és a 8435/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

11. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Ercsi (Fejér
megye), 0134, a 0136, a 0151/6, a 0160, a 0167, a 0171/16 és a 0171/19 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő
74239 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek az Ercsi, 0134, a 0136, a 0151/6, a 0167, a 0171/16 és a 0171/19 helyrajzi számú
ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét, valamint a 0170, a 0171/18, a 0268, az 1311,
az 1352/1, az 1352/2, a 02406/2, a 2418/3, a 2419/1 és a 2454 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

12. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Érd (Pest
megye), 061, a 062/1, a 062/2, a 062/68, a 062/69, a 062/70, a 062/71, a 062/72, a 062/90, a 064, a 065/8, a 065/16,
a 065/26, a 065/27, a 065/29, a 065/35, a 065/36, a 065/38, a 065/39, a 065/47, a 065/48, a 065/49, a 065/50, a 065/53,
a 065/54, a 065/55, a 065/56, a 065/57, a 065/58, a 065/59, a 065/60, a 065/61, a 065/62, a 065/72, a 065/74, a 065/75,
a 065/76, a 065/77, a 065/78, a 065/79, a 065/80, a 066, a 25224, a 25232, a 25233 és a 25236 helyrajzi számú ingatlan
területén fekvő 10292 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek az Érd, 061, a 062/1, a 062/2, a 062/68, a 062/69, a 062/70, a 062/71, a 062/72, a 062/90,
a 064, a 065/8, a 065/16, a 065/26, a 065/27, a 065/29, a 065/35, a 065/36, a 065/38, a 065/39, a 065/47, a 065/48,
a 065/49, a 065/50, a 065/53, a 065/54, a 065/55, a 065/56, a 065/57, a 065/58, a 065/59, a 065/60, a 065/61, a 065/62,
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a 065/72, a 065/74, a 065/75, a 065/76, a 065/77, a 065/78, a 065/79, a 065/80, a 066, a 25224, a 25232, a 25233 és
a 25236 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.
13. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Naszály
(Komárom-Esztergom megye), 0198/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62484 nyilvántartási számú régészeti
lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Naszály, 0198/4 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított
részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XII. számú római kori menettábor
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

14. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Naszály
(Komárom-Esztergom megye), 0164/10, a 0164/11, a 0164/12, a 0164/13, a 0164/14, a 0164/15, a 0164/16,
a 0164/17, a 0164/18, a 0164/19, a 0164/20, a 0164/21, a 0164/22 és a 0164/23 helyrajzi számú ingatlan területén
fekvő 62488 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Naszály, 0164/10, a 0164/11, a 0164/12, a 0164/13, a 0164/14, a 0164/15, a 0164/16,
a 0164/17, a 0164/18, a 0164/19, a 0164/20, a 0164/21, a 0164/22 és a 0164/23 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XIII-XIV. számú római kori
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

15. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Naszály
(Komárom-Esztergom megye), 0172, a 0173 és a 0174 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62492 nyilvántartási
számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Naszály, 0172, a 0173 és a 0174 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté
nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XV. számú római kori menettábor
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

16. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Naszály
(Komárom-Esztergom megye), 0154/4, a 0154/7, a 0154/8 és a 0154/9 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő
77179 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Naszály, 0154/4, a 0154/7, a 0154/8 és a 0154/9 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XXXIV. számú római kori
menettábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

17. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Mocsa
(Komárom-Esztergom megye), 0536/9 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő VI. számú római kori menettábort,
mely a 62416 nyilvántartási számú régészeti lelőhely része.
(2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0536/9 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított
részét jelölöm ki.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-VI. számú római kori menettábor
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.
18. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Mocsa
(Komárom-Esztergom megye), 0532/26 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 77165 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0532/26 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított
részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XXII-XXIII. számú római kori
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

19. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Mocsa
(Komárom-Esztergom megye), 0416/2, a 0416/3, a 0416/4 és a 0416/5 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő
77167 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0416/2, a 0416/3, a 0416/4 és a 0416/5 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XXIV. számú római kori
menettábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

20. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Mocsa
(Komárom-Esztergom megye), 0381/2, a 0381/31, a 0381/32, a 0381/33, a 0381/34, a 0381/35, a 0381/36, a 0381/37,
a 0381/38, a 0381/40, a 0381/41, a 0381/42, a 0381/43, a 0381/44, a 0381/45, a 0381/119, a 0381/120, a 0381/121,
a 0381/122, a 0381/123, a 0381/124, a 0381/125, a 0381/126, a 0381/127, a 0381/128, a 0381/129, a 0381/130,
a 0381/131 és a 0381/132 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 77169 és 77171 nyilvántartási számú régészeti
lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0381/2, a 0381/31, a 0381/32, a 0381/33, a 0381/34, a 0381/35, a 0381/36,
a 0381/37, a 0381/38, a 0381/40, a 0381/41, a 0381/42, a 0381/43, a 0381/44, a 0381/45, a 0381/119, a 0381/120,
a 0381/121, a 0381/122, a 0381/123, a 0381/124, a 0381/125, a 0381/126, a 0381/127, a 0381/128, a 0381/129,
a 0381/130, a 0381/131 és a 0381/132 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított
részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XXV-XXVI. számú római kori
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

21. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Mocsa
(Komárom-Esztergom megye), 0366/8, a 0366/9, a 0366/10, a 0366/11, a 0366/12, a 0366/13, a 0366/14, a 0366/15,
a 0366/16, a 0366/17, a 0366/18, a 0366/19, a 0366/20, a 0366/21 és a 0366/22 helyrajzi számú ingatlan területén
fekvő 77173 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0366/8, a 0366/9, a 0366/10, a 0366/11, a 0366/12, a 0366/13, a 0366/14,
a 0366/15, a 0366/16, a 0366/17, a 0366/18, a 0366/19, a 0366/20, a 0366/21 és a 0366/22 helyrajzi számú
ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XXVII. számú római kori
menettábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.
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22. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Komárom
(Komárom-Esztergom megye), 0269/29 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62410 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 0269/29 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem
nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-V. számú római kori menettábor
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

23. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Komárom
(Komárom-Esztergom megye), 0331/21, a 0331/22, a 0331/23, a 0331/24, a 0331/25, a 0331/26, a 0331/27,
a 0331/28, a 0331/29, a 0331/30, a 0346, a 0347/20, a 0347/21, a 0347/22, a 0347/35 és a 0347/36 helyrajzi számú
ingatlan területén fekvő 62420 és 77163 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 0331/21, a 0331/22, a 0331/23, a 0331/24, a 0331/25, a 0331/26, a 0331/27,
a 0331/28, a 0331/29, a 0331/30, a 0346, a 0347/20, a 0347/21, a 0347/22, a 0347/35 és a 0347/36 helyrajzi számú
ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-VIII-XI. és XXXII. számú római kori
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

24. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Komárom
(Komárom-Esztergom megye), 0253/10, a 0253/11, a 0253/50, a 0253/51, a 0259/2, a 0259/3, a 0259/4, a 0259/5,
a 0259/6 és a 0259/10, valamint a Mocsa (Komárom-Esztergom megye), 0406/1, a 0406/17 és a 0412/4 helyrajzi
számú ingatlan területén fekvő 77155, 77157 és 77159 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 0253/10, a 0253/11, a 0253/50, a 0253/51, a 0259/2, a 0259/3, a 0259/4,
a 0259/5, a 0259/6 és a 0259/10, valamint a Mocsa, 0406/1, a 0406/17 és a 0412/4 helyrajzi számú ingatlannak
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XIX-XXI. számú római kori
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

25. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Abda
(Győr-Moson-Sopron megye), 0160/11, a 0160/12, a 0161/1 és a 0166/29 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő
31943 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek az Abda (Győr-Moson-Sopron megye), 0160/11, a 0160/12, a 0161/1 és a 0166/29 helyrajzi
számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.

26. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Öttevény
(Győr-Moson-Sopron megye), 044/3, a 044/4, a 044/5, a 044/6, a 044/7, a 044/8, a 044/9, a 045, a 047/1, a 047/2,
a 047/3, a 047/4, a 047/5, a 047/6, a 047/7, a 047/8, a 047/9, a 047/10, a 047/11, a 047/12, a 047/13, a 048, a 049/20,
a 049/26 és a 049/27 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 32004 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek az Öttevény, 044/3, a 044/4, a 044/5, a 044/6, a 044/7, a 044/8, a 044/9, a 045, a 047/1,
a 047/2, a 047/3, a 047/4, a 047/5, a 047/6, a 047/7, a 047/8, a 047/9, a 047/10, a 047/11, a 047/12, a 047/13, a 048,
a 049/20, a 049/26 és a 049/27 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét
jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
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(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
a III. kategóriába sorolom.
27. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Kosd (Pest
megye), 0111 és a 0114/7 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10648 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Kosd, 0114/7 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított
részét, valamint a Kosd, 0111 helyrajzi számú ingatlan 3. mellékletben meghatározott részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a középkori templom maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet
az I. kategóriába sorolom.

28. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Szigetvár
(Baranya megye), 3704, a 3705/2, a 3706, a 3707, a 3708/1, a 3708/2, a 3709, a 3710, a 3711/1, a 3711/2, a 3711/3,
a 3711/4, a 3711/5, a 3712/3 és a 3712/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 84889 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Szulejmán szultán emlékére emelt türbe és
derviskolostor épületegyüttesének, és a török kori település maradványainak megőrzése, kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.

29. §		
Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 81/2013. (XII. 23.) BM rendelet 14. §-ában védetté
nyilvánított 47894 nyilvántartási számú, a 15. §-ában védetté nyilvánított 68273 nyilvántartási számú, valamint
a 16. §-ában védetté nyilvánított 21996 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyek együttes megközelíthetőségét
biztosító régészeti védőövezetnek jelölöm ki a Dunaújváros (Fejér megye), 3650, a Kisapostag (Fejér megye), 043/1,
a 043/2 és a 061 helyrajzi számú ingatlanokat.
30. §

(1) A művelődési miniszter 70594/1987. számú határozatában és az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról,
illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet 2. § (1) bekezdésében
régészetileg védetté nyilvánított Budakalász (Pest megye), 0226/6 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül
a 4199/1, a 4199/3 és a 4199/7 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
(2) A Budakalász (Pest megye), 4199/2, a 4199/4, a 4199/5, a 4199/6 és a 4199/8 helyrajzi számú ingatlanok régészeti
védettsége a továbbiakban is fennáll.

31. §

(1) Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló 49/2015.
(XI. 10.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (17) bekezdésében a „19485/3, 19487/3, 19493/4, 19564/2,
19609/1” szövegrész helyébe a „19609/1” szöveg lép.
(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében a „451/1, a 451/75” szövegrész helyébe a „451/1, a 451/74, a 451/75” szöveg,
valamint a „454/1, az 1953, az 1954, az 1955” szövegrész helyébe a „454/1, az 1915, az 1936, az 1937, az 1938/2,
az 1953, az 1955” szöveg lép.

32. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez
A 39706 és 39707 nyilvántartási számú régészeti lelőhely védetté nyilvánított területrésze
Budapest, 6696/1, a 6696/2, a 6699, a 6700, a 6701, a 6702, a 6703/1, a 6703/2, a 6704/1, a 6704/2, a 6705, a 6707/3,
a 6707/4, a 6707/5, a 6707/6, a 6708/1, a 6708/2, a 6708/3, a 6710, a 6711, a 6712, a 6713, a 6714, a 6715, a 6716,
a 6717, a 6720/4, a 6721/2, a 6722, a 13145, a 13517, a 13544/1, a 13544/2, a 13545/1, a 13545/2, a 13545/3,
a 13545/4, a 13550/14, a 13550/16, a 13550/17, a 13550/18, a 13550/19, a 13550/21, a 13550/24, a 13550/26,
a 13550/27, a 13550/28, a 13550/29, a 13550/30, a 13550/31, a 13550/32, a 13550/33, a 13550/34, a 13550/35,
a 13550/37, a 13550/38, a 13550/39, a 13550/40, a 13550/42, a 13565/1, a 13565/2, a 13567, a 13569/1, a 13569/2,
a 13569/3, a 13570/3, a 13570/4, a 13572/3, a 13572/5, a 13572/7, a 13572/9, a 13577, a 13578, a 13579, a 13580,
a 13581, a 13582, a 13583, a 13584/1, a 13584/2, a 13590, a 13591, a 13592, a 13600, a 13601, a 13602/1, a 13602/2,
a 13606, a 13612, a 13618, a 13619, a 13620, a 13625, a 13632/2, a 13632/3, a 13643, a 13644, a 13645, a 13646,
a 13647, a 13650, a 13651, a 13654, a 13655, a 13656/3, a 13667/2, a 13668, a 13669, a 13670, a 13671, a 13672,
a 13673, a 13674, a 13675, a 13676, a 13677, a 13678, a 13679, a 13680, a 13681, a 13682, a 13683, a 13684, a 13685,
a 13687, a 13689, a 13690, a 13691, a 13692, a 13693, a 13694/1, a 13694/4, a 13694/5, a 13694/6, a 13694/7,
a 13695, a 13696, a 13700/5, a 13700/6, a 13700/7, a 13700/8, a 13700/9, a 13700/10, a 13700/11, a 13700/12,
a 13700/13, a 13701/1, a 13701/2, a 13701/3, a 13702, a 13703/1, a 13703/2, a 13704/1, a 13704/2, a 13705, a 13706,
a 13707, a 13708, a 13709, a 13710, a 13711, a 13712, a 13713, a 13715/1, a 13715/2, a 13715/3, a 13720/1,
a 13720/2, a 13720/3, a 13720/4, a 13720/5, a 13721, a 13722, a 13723/1, a 13723/2, a 13723/3, a 13723/4, a 13728,
a 13729/1, a 13729/2, a 13731/1, a 13733, a 13734/1, a 13734/2, a 13734/3, a 13736, a 13738, a 13739, a 13740,
a 13741, a 13742, a 13743, a 13746, a 13752, a 13753, a 13754, a 13757, a 13760/2, a 13761/1, a 13761/2, a 13765,
a 13766/1, a 13766/3, a 13766/5, a 13766/6, a 13766/7, a 13766/8, a 13766/9, a 13777/1, a 13777/2, a 13785, a 13786,
a 13791/2, a 13793/1, a 13793/2, a 13795, a 13796/2, a 13797/1, a 13797/2, a 13800, a 13806/1, a 13806/2, a 13806/3,
a 13806/4, a 13807, a 13808, a 13809/1, a 13809/3, a 13809/4, a 13809/9, a 13810, a 13811, a 13812, a 13816,
a 13831/4, a 13831/5, a 13833, a 13834/1, a 13834/2, a 13834/3, a 13837, a 13841, a 13842/5, a 13852, a 13853,
a 13854, a 13855/1, a 13855/2, a 13858, a 13859, a 13860, a 13861, a 13862, a 13865, a 13866, a 13867, a 13868,
a 13869/2, a 13869/3, a 13870, a 13871/1, a 13871/2, a 13871/3, a 13871/4, a 13874/1, a 13874/2, a 13875/4,
a 13875/5, a 13875/6, a 13875/7, a 13877/1, a 13877/2, a 13878, a 13881, a 13882, a 13883/1, a 13883/3, a 13883/4,
a 13891, a 13899, a 13900, a 13901, a 13902, a 13903/1, a 13903/2, a 13903/3, a 13908, a 13909, a 13910, a 13911,
a 13912, a 13913, a 13914, a 13916, a 13917, a 13918/2, a 13918/3, a 13918/4, a 13918/5, a 13919, a 13920, a 13921,
a 13922, a 13923, a 13924, a 13925, a 13926/1, a 13926/2, a 13927, a 13928, a 13929/1, a 13929/2, a 13930, a 13931,
a 13932, a 13933, a 13934/1, a 13934/2, a 13934/3, a 13935, a 13936, a 13937, a 13938, a 13939, a 13940/4,
a 13941/2, a 13942, a 13943/1, a 13943/2, a 13945, a 13946, a 13947, a 13950, a 13951, a 13952, a 13953, a 13954,
a 13955, a 13956, a 13957, a 13958, a 13961, a 13962, a 13963, a 13964, a 13965, a 13966, a 13967, a 13968, a 13969,
a 13970, a 13971, a 13972, a 13973, a 13974, a 13975, a 13976, a 13977, a 13978, a 13979, a 13980, a 13981, a 13982,
a 13983, a 13984/1, a 13984/2, a 13985, a 13988/1, a 13988/3, a 13988/4, a 13989, a 13990, a 13991, a 13993,
a 13994, a 13995, a 13996, a 13997, a 13998, a 13999/1, a 13999/4, a 13999/5, a 13999/6, a 14000, a 14001, a 14003,
a 14004, a 14005, a 14006, a 14007, a 14008, a 14009, a 14011, a 14012, a 14013/1, a 14013/2, a 14014, a 14016,
a 14017, a 14018, a 14019, a 14020/1, a 14020/2, a 14020/3, a 14021/1, a 14021/2, a 14022, a 14023, a 14026,
a 14027, a 14028, a 14029, a 14030, a 14031, a 14032, a 14033/1, a 14033/3, a 14033/4, a 14036/1, a 14036/2,
a 14037/1, a 14037/2, a 14039/1, a 14040/1, a 14040/2, a 14040/3, a 14042, a 14044/1, a 14044/2, a 14045, a 14046,
a 14047, a 14048, a 14049/1, a 14049/2, a 14050, a 14051, a 14052, a 14053, a 14054, a 14055, a 14056, a 14057,
a 14058, a 14059, a 14060/1, a 14060/2, a 14061, a 14062, a 14063, a 14064, a 14065, a 14066, a 14067, a 14068,
a 14069, a 14070, a 14071, a 14072, a 14073, a 14074, a 14075/1, a 14075/2, a 14076/1, a 14076/2, a 14077, a 14078,
a 14079/1, a 14080, a 14081/1, a 14081/2, a 14082/1, a 14083/1, a 14083/2, a 14084/1, a 14086/1, a 14087, a 14088,
a 14089, a 14090, a 14091, a 14092, a 14093/2, a 14094, a 14095, a 14096/1, a 14096/2, a 14097, a 14098/1,
a 14098/2, a 14098/3, a 14100, a 14101, a 14103, a 14104, a 14105, a 14106, a 14107, a 14108, a 14111/1, a 14111/3,
a 14111/4, a 14111/5, a 14111/6, a 14111/7, a 14116, a 14117, a 14118/1, a 14118/2, a 14119, a 14121, a 14122,
a 14123, a 14124, a 14125, a 14126/1, a 14126/3, a 14126/4, a 14128, a 14129, a 14130, a 14131, a 14132, a 14133,
a 14139, a 14141, a 14142, a 14145, a 14146, a 14147, a 14149, a 14151/1, a 14151/2, a 14152/1, a 14152/2, a 14153,
a 14154, a 14155, a 14156, a 14158, a 14159/1, a 14159/2, a 14160, a 14161, a 14162, a 14164, a 14165/1, a 14165/2,
a 14166/3, a 14166/4, a 14166/5, a 14166/6, a 14166/7, a 14167, a 14168, a 14172, a 14173/2, a 14173/3, a 14176,
a 14177, a 14178, a 14179, a 14180/3, a 14180/4, a 14181/1, a 14182/1, a 14182/2, a 14183/1, a 14183/2, a 14184/1,
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a 14184/2, a 14185/1, a 14185/2, a 14186, a 14187/1, a 14187/2, a 14188/1, a 14188/2, a 14190, a 14192, a 14193,
a 14194, a 14206, a 14207, a 14208, a 14210, a 14214, a 14218, a 14219, a 14220, a 14221, a 14222, a 14223, a 14224,
a 14225, a 14229, a 14230, a 14231, a 14232, a 14233, a 14234, a 14235, a 14236, a 14237, a 14238/1, a 14238/2,
a 14239, a 14240, a 14241, a 14242, a 14243, a 14245, a 14247/2, a 14247/3, a 14247/4, a 14248, a 14249/1,
a 14249/2, a 14249/3, a 14254, a 14257, a 14258, a 14259, a 14260, a 14261, a 14263, a 14265, a 14268/2, a 14270,
a 14271, a 14272, a 14273, a 14274, a 14275, a 14276, a 14277, a 14278/1, a 14278/2, a 14278/3, a 14279, a 14280,
a 14281, a 14282, a 14283, a 14284, a 14286, a 14287/2, a 14288, a 14289, a 14290/1, a 14290/2, a 14291, a 14292/1,
a 14292/2, a 14293, a 14294, a 14295, a 14296, a 14297, a 14298/1, a 14298/2, a 14299, a 14300, a 14301, a 14304,
a 14305, a 14306, a 14307, a 14308, a 14309, a 14310, a 14311, a 14312, a 14313, a 14314, a 14315, a 14316, a 14317,
a 14319, a 14320, a 14321, a 14322, a 14323, a 14326, a 14327, a 14328, a 14329, a 14330, a 14331, a 14332, a 14333,
a 14334, a 14335, a 14336, a 14337/1, a 14337/2, a 14338, a 14339/3, a 14340, a 14341, a 14342, a 14343, a 14344,
a 14345, a 14346, a 14347, a 14348, a 14349, a 14350, a 14351, a 14353, a 14354, a 14355, a 14356, a 14357, a 14358,
a 14359, a 14360, a 14361, a 14362, a 14363/1, a 14365, a 14366, a 14367, a 14368, a 14369, a 14370, a 14371/1,
a 14371/2, a 14372, a 14373/2, a 14374, a 14375, a 14376, a 14378, a 14380, a 14381, a 14382, a 14384, a 14388,
a 14391, a 14392, a 14393, a 14394, a 14396, a 14397, a 14398, a 14400, a 14401, a 14402, a 14403, a 14404, a 14405,
a 14406, a 14407, a 14408, a 14409, a 14410, a 14411, a 14412, a 14413/1, a 14413/2, a 14414, a 14415, a 14416,
a 14417, a 14418, a 14419, a 14420, a 14427, a 14428/1, a 14428/2, a 14429, a 14430/1, a 14430/2, a 14431, a 14432,
a 14433, a 14434, a 14435/1, a 14435/2, a 14436, a 14437, a 14438, a 14439, a 14440/2, a 14440/3, a 14440/4,
a 14440/6, a 14440/7, a 14440/8, a 14440/9, a 14440/10, a 14440/11, a 14441/1, a 14441/2, a 14442, a 14443, a 14444,
a 14445, a 14446, a 14447/1, a 14447/2, a 14448/1, a 14448/2, a 14448/3, a 14448/4, a 14449/1, a 14449/2, a 14451,
a 14454, a 14455/1, a 14455/2, a 14456, a 14458/1, a 14461, a 14462, a 14464/1, a 14464/2, a 14465/1, a 14465/2,
a 14466/1, a 14466/2, a 14467, a 14468, a 14469, a 14470, a 14471, a 14472, a 14473, a 14474, a 14475, a 14476 és
a 14477/5 helyrajzi számú ingatlan.

2. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez
A 41418 nyilvántartási számú régészeti lelőhely védetté nyilvánított területrésze
Győr (Győr-Moson-Sopron megye), 6405/3, a 6415/1, a 6415/2, a 6417, a 6418/4, a 6418/5, a 6419/2, a 6532, a 6533,
a 6534/1, a 6534/2, a 6535, a 6536, a 6537, a 6538, a 6539, a 6540, a 6541, a 6542, a 6543, a 6544/1, a 6544/2, a 6545,
a 6546, a 6547, a 6548, a 6549, a 6550, a 6551, a 6552, a 6553, a 6554, a 6555, a 6556, a 6557, a 6558, a 6559, a 6560,
a 6561, a 6562, a 6563, a 6564, a 6565, a 6566, a 6567, a 6568, a 6569, a 6570, a 6571, a 6572, a 6574, a 6575, a 6576,
a 6577, a 6579, a 6580, a 6581, a 6582/1, a 6582/2, a 6583/1, a 6583/2, a 6583/3, a 6584, a 6585, a 6586, a 6637,
a 6638, a 6639, a 6640, a 6642, a 6643, a 6644/2, a 6644/3, a 6644/4, a 6644/5, a 6644/6, a 6644/7, a 6645/1, a 6645/2,
a 6671/2, a 6671/3, a 6671/4, a 6672/1, a 6677, a 6678, a 6679/2, a 6682, a 6683, a 6684, a 6685, a 6686, a 6687,
a 6688, a 6689, a 6690, a 6691, a 6692, a 6693, a 6694, a 6695, a 6696, a 6697, a 6698, a 6699, a 6700, a 6701, a 6702,
a 6704, a 6705, a 6706, a 6707, a 6708, a 6709, a 6710, a 6711, a 6712, a 6713, a 6714, a 6715, a 6716, a 6717, a 6718,
a 6719, a 6720, a 6721, a 6722, a 6723, a 6724, a 6725, a 6726, a 6727, a 6728, a 6729, a 6730, a 6731, a 6732, a 6733,
a 6734, a 6735, a 6736, a 6737, a 6738, a 6739, a 6740, a 6741, a 6742, a 6743, a 6744, a 6745, a 6746, a 6747, a 6750,
a 6751, a 6753, a 6754, a 6755, a 6756, a 6757, a 6758, a 6759, a 6760, a 6761, a 6762/2, a 6763, a 6764, a 6765, a 6766,
a 6767, a 6768, a 6770, a 6771, a 6772, a 6773, a 6775, a 6776/1, a 6776/2, a 6777, a 6778, a 6779, a 6780, a 6781,
a 6782, a 6784, a 6785, a 6786, a 6787, a 6788, a 6789, a 6790, a 6791, a 6792, a 6793, a 6794, a 6795, a 6796, a 6797,
a 6798, a 6799, a 6800, a 6801, a 6803, a 6804, a 6805, a 6806, a 6807, a 6808, a 6809, a 6810, a 6811, a 6812, a 6813,
a 6814, a 6815, a 6816, a 6817, a 6818, a 6819, a 6820, a 6822/1, a 6822/2, a 6825, a 6826, a 6827, a 6828, a 6829,
a 6830, a 6831, a 6832, a 6833, a 6834, a 6835, a 6836, a 6837, a 6838, a 6839, a 6840, a 6841, a 6842, a 6843, a 6844,
a 6845, a 6846, a 6847, a 6848, a 6849, a 6850, a 6851/1, a 6852, a 6853, a 6854, a 6855, a 6856/1, a 6856/2, a 6858,
a 6859, a 6860, a 6861, a 6862, a 6863, a 6864, a 6865, a 6866, a 6867, a 6868, a 6869, a 6870, a 6872, a 6873, a 6874,
a 6875, a 6876, a 6877/1, a 6878, a 6879, a 6880, a 6881, a 6882/1, a 6882/2, a 6883, a 6884, a 6885, a 6886, a 6887,
a 6888, a 6889, a 6890, a 6891, a 6892, a 6893, a 6894, a 6895, a 6896, a 6897, a 6898, a 6899, a 6900, a 6901, a 6902/1,
a 6902/2, a 6903, a 6904, a 6905, a 6907, a 6908, a 6909, a 6910, a 6911, a 6912, a 6913, a 6914/1, a 6914/2, a 6914/3,
a 6914/4, a 6921, a 6923/1, a 6923/2, a 6927, a 6928, a 6929, a 6930, a 6931, a 6938, a 6939, a 6940/2, a 6940/3,
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a 6940/4, a 6940/8, a 6940/9, a 6940/10, a 6940/11, a 6940/12, a 6940/13, a 6940/14, a 6941, a 6942, a 6943, a 6944,
a 6945, a 6947, a 6948, a 6949, a 6950, a 6951, a 6952, a 6953, a 6955, a 6958, a 6959, a 6960, a 6961, a 6962, a 6963,
a 6964, a 6965, a 6967, a 6968/2, a 7216/1, a 7216/2, a 7217, a 7218/1, a 7219, a 7220, a 7221, a 7222, a 7224, a 7225,
a 7226, a 7227, a 7228, a 7229, a 7230, a 7231, a 7233, a 7235/2, a 7235/3, a 7235/4, a 7235/5, a 7241, a 7246, a 7247,
a 7248, a 7249, a 7250, a 7251, a 7252, a 7253, a 7254, a 7255, a 7256, a 7257, a 7258, a 7259, a 7260, a 7261, a 7262,
a 7263/1, a 7263/2, a 7264, a 7265, a 7279, a 7280, a 7286, a 7287, a 7288, a 7289/1, a 7289/2, a 7290, a 7291, a 7292,
a 7293, a 7294, a 7295, a 7296, a 7297, a 7298, a 7299, a 7300, a 7301, a 7302, a 7303, a 7304, a 7305, a 7306, a 7307,
a 7308, a 7309, a 7310, a 7311, a 7312, a 7313, a 7314, a 7315, a 7316, a 7317, a 7318/1, a 7319/1, a 7320, a 7321,
a 7322, a 7323, a 7324, a 7325, a 7326, a 7327, a 7328, a 7329, a 7331, a 7332, a 7333, a 7334, a 7335, a 7337, a 7338,
a 7339, a 7340, a 7341, a 7342, a 7343, a 7344, a 7345, a 7346, a 7347, a 7348, a 7351, a 7353, a 7354, a 7355, a 7356,
a 7357, a 7358, a 7359, a 7360, a 7361, a 7362, a 7363, a 7364, a 7365, a 7366, a 7368, a 7369, a 7370, a 7371, a 7372,
a 7373, a 7374, a 7375, a 7376, a 7377, a 7378, a 7379, a 7380, a 7381, a 7382, a 7383, a 7384, a 7385, a 7386, a 7387,
a 7388, a 7389, a 7390, a 7391, a 7392, a 7393, a 7394, a 7395, a 7396, a 7397, a 7398, a 7400, a 7401, a 7402, a 7404,
a 7405, a 7406, a 7407, a 7408, a 7409, a 7410, a 7411, a 7412, a 7413, a 7414, a 7415, a 7417, a 7418, a 7419, a 7420,
a 7421, a 7422, a 7423, a 7424, a 7425, a 7426, a 7427, a 7430, a 7433, a 7434, a 7435, a 7436, a 7437, a 7439, a 7440,
a 7441, a 7442, a 7443, a 7444, a 7445, a 7446, a 7447, a 7448, a 7450, a 7451, a 7452/1, a 7452/2, a 7453, a 7454,
a 7455, a 7456, a 7457, a 7458, a 7459, a 7460, a 7461, a 7463, a 7464, a 7465, a 7466, a 7467, a 7468, a 7469, a 7470,
a 7471, a 7472, a 7473, a 7474, a 7475, a 7476, a 7477, a 7478, a 7479, a 7480, a 7481, a 7482, a 7483, a 7484, a 7485,
a 7486, a 7487 és a 7489 helyrajzi számú ingatlan.

3. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez
A Kosd, 0111 helyrajzi számú ingatlan területére eső régészeti védőövezet
A 27. § (2) bekezdésében említett ingatlanrész a Kosd, 0111 helyrajzi számú ingatlannak az alábbi EOV
koordinátákkal meghatározott két pont közötti egyenestől nyugatra
1.
Y: 662429
X: 274910
2.
Y: 662374
X: 274733
eső, régészeti lelőhelyként nem védett része.
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Az ingatlanrészt az alábbi ábra jelöli:

Kosd, Kéménd (Kéménd-vég)
(10648)
662000

662500

663000

663500

664000

276000

276000
275000

275000

275500

275500

0111

0114/7

274500

274500

274000

274000

Jelmagyarázat:
ingatlanok
lelőhely
védőövezet
DigiTerra Explorer

662000
0

662500
200

Méretarány = 1 : 11500

400

600

663000
800

1000

663500

664000

2233

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Határozatok

A Kormány 1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projektkonzorcium felsőoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez
való hozzájárulásról
A Kormány
hozzájárul, hogy a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem az Európai
Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming pályázatán nyertes „HCEMM – Establishing the Hungarian
Centre of Excellence for Molecular Medicine in partnership with EMBL (Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági
Központ létrehozása az EMBL-lel partnerségben)” projekt megvalósításához és a létrejövő Kiválósági Központ
működtetéséhez gazdasági társaságot hozzon létre, tartson fenn vagy ilyen gazdasági társaságban tulajdoni
részesedést szerezzen.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról
A Kormány
1. megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott, a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai
stratégia” című dokumentumot (a továbbiakban: stratégia);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
a földművelésügyi minisztert, hogy a stratégiában meghatározott célok elérését szolgáló eszközöket építsék be
a szakpolitikai tevékenységeikbe és tegyék meg az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a stratégia kormányzati portálon történő
közzétételéről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozata
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben
a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti
Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 34–37. §-aiban meghatározott feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központtól – a Miniszterelnökséghez, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasághoz, a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasághoz, a Magyar Művészeti Akadémiához, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársasághoz, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz – történő jogutódlására tekintettel,
a feladatok ellátásának biztosítása érdekében elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ cím terhére, beépülő jelleggel az 1. számú melléklet szerinti átcsoportosítást.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 1-jét követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1

5

56

K1
K2
K3
K6

K1
K2
K3

K3

K1
K2
K5
K8

K1
K2
K3
K6

K1
K2
K3
K6

K3
K6

K1
K2
K3
K6

K1
K2
K3
K6
K7

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

MMA Titkársága

Nemzetgazdasági Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Miniszterelnökség
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Miniszterelnökség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Dologi kiadások
Beruházások
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Határontúli műemlék-felújítási program
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok
részére
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások

Cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

332262

000516

1

57

348617

347762

50

347773

20

44

1

303002

30

1

15

43

XV.

XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

295146

294502

347673

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1. melléklet az 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

18 684,0
4 829,0
9 365,0
635,0

3 800,0
972,0
52 344,0

24 829,0

305 180,0
81 600,0
1 958 619,0
751 765,0

7 000,0
1 900,0
12 100,0
29 000,0

7 400,0
2 000,0
4 600,0
1 000,0

12 000,0
29 000,0

387 315,0
110 563,0
9 300,0
10 000,0

-1 525 900,0
-408 000,0
-1 832 500,0
-276 700,0
-692 700,0

Módosítás
(+/-)

378/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet

Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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15
1
30

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
szám

B3
B4

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

4 fő

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

4 735 800,0

1 fő

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

4 735 800,0

1 fő

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (NISZ Zrt.)

33 513,0

57 116,0

24 829,0

3 097 164,0

50 000,0

41 000,0
15 000,0

-3 822 300,0
503 678,0

Módosítás
(+/-)

13 500,0

-13 500,0
-900 000,0

Módosítás
(+/-)

I.n.év

4 fő

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére (Millenáris Kft.)

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

Összesen

171 fő

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére (Budavári Kft.)

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: 2017. január 1-i hatállyal, azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

347673
294502

XI.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

15

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Miniszterelnökség
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
295146
43
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
303002
44
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
303013
48
Határontúli műemlék-felújítási program
347773
50
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok
348617
57
részére
Belügyminisztérium
XIV.
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
347762
56
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
000516
5
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
XXXIV.
Magyar Művészeti Akadémia
332262
1
MMA Titkársága
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
-296 fő
Miniszterelnökség
115 fő

Államháztartási
egyedi
azonosító

347673

XI.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Miniszterelnökség
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
294502
1
Miniszterelnökség
B3
Közhatalmi bevételek
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási
egyedi
azonosító

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozata
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok
módosításáról
1. A Kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
3. pontjában előírt forrásbiztosítás érdekében
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §
(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának
felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban megállapított, 2015. évi, további intézkedésig
fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból 8 995 000 ezer forint
felhasználását az 1. mellékletben foglaltak szerint,
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az a) alpontban felhasználásra engedélyezett összegből a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) alpontjában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a belügyminiszter a 2017. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
alcím terhére legfeljebb 5702,3 millió forint keretösszeg erejéig több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási
előirányzatát terhelő a 2017. és a 2018. évre vonatkozóan kötelezettséget vállaljon a rendkívüli bevándorlási és
migrációs nyomás kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok
módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint
– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a X. Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
alcím, 2. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt előirányzat javára biztosított 109 000 ezer forintból 25 093 ezer forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm.
határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett és a Határozat figyelembevételével –
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok
támogatása alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak
támogatása jogcímcsoport javára biztosított forrásból 19 738 475 forint a K3. Dologi kiadások, 1 473 761 525 forint
a K5. Egyéb működési célú kiadások, 91 500 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása előirányzat javára biztosított összesen 910 654 ezer forint
az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra és elszámolásra:
a)
760 570 ezer forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 5. Egyéb feladatok alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve
programjainak támogatása jogcímcsoporton, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton
79 026 ezer forint, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton 681 544 ezer forint;
b)
125 000 ezer forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen,
K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 6420 ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1580 ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton
17 000 ezer forint, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton 100 000 ezer forint;
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c)

6.

7.

8.

9.

a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, K3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzaton 15 084 ezer forint,
d)
10 000 ezer forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. VERITAS Történetkutató Intézet cím, K1. Személyi
juttatások kiemelt előirányzaton 4000 ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1000 ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton
5000 ezer forint
összegben.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára biztosított összesen 129 144 ezer forintból 70 000 ezer forint
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási
tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 3. melléklete szerint – az egyszeri
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára biztosított 400,0 millió forintból
250,0 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 6. Családpolitikai Programok
jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról
és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.)
Korm. határozat 2. pontjában a „12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet érintő
átcsoportosítás tekintetében 2016. december 31.” szövegrész helyébe a „12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és
járási kormányhivatalok címet érintő átcsoportosítás tekintetében 2017. június 30.” szöveg lép.
A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények
fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára
biztosított 100,0 millió forint; a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények
fejlesztése és kezelése alcím, 59. Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása jogcímcsoport javára biztosított
5000,0 millió forint; valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten
belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1621/2016. (XI. 11.)
Korm. határozat 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul
hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
jogcímcsoport javára biztosított 42,3 millió forint egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

VI. Bíróságok
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
Összesen:

Megnevezés
1 868 621
19 351
831 896
205 750
556 618
281 934
4 996 823
234 007
8 995 000

Felhasználható
kötelezettségvállalással
nem terhelt maradványok

ezer forintban

1. melléklet ……/2016. (…) Korm. határozathoz

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok

1. melléklet az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozathoz
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XI.

X.

VI.

Fejezetszám

30

15

12

9

8

7

2

1

20

3

1

Cím- szám

1

2

16

6

5

1

Alcímszám

18

17

10

8

7

5

18

1

Jogcímcsoport
szám

Jogcímszám

K5

K5

K5

K5

K5

K8

K5
K8

K8

K5

K5

K8

K5
K8

K5

K5

K5

K5

K8

K5

Bíróságok

Cím név

Alcím név

JogcímJogcím név
csoport név

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

-3 056

-349

-16 066

-421

-5 574

-62 177

-218 924
-121 185

-8 128

-1

-649

-109 241

-58 234
-37 676

-19 351

-1 770 200

-114

-46 851

-47 500

-3 956

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Egyéb működési célú kiadások

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Jogi segítségnyújtás
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Információs Hivatal
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Örökség Intézete
Egyéb működési célú kiadások
VERITAS Történetkutató Intézet
Egyéb működési célú kiadások
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Ifjúságpolitikai célok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Bíróságok

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám

2. melléklet az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozathoz
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XIV.

XII.

Fejezetszám

7

1

20

Cím- szám

4

5

Alcímszám

12

66

59

55

50

45

44

43

40

39

38

37

36

27

25

24

23

Jogcímcsoport
szám

Jogcímszám

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K8

K8

K8

K5
K8

K5

K5

K8

K5
K8

K5

K8

K5
K8

Cím név

Alcím név
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Civil Alap - pályázati program
Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzatok átmeneti támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Építésügyi célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
Egyéb működési célú kiadások
Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

-48 959

-13 100

-205 750

-10 000

-1

-10 000

-299

-28

-8 912

-803

-57

-1

-45

-3 236
-434

-15 854

-84 313

-7

-84
-35 021

-1

-6 750

-13 856
-513

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának
támogatása

JogcímJogcím név
csoport név

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Örökségvédelmi feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Egyéb működési célú kiadások
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Határontúli műemlék-felújítási program
Egyéb működési célú kiadások
Területrendezési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Közép-kelet európai regionális együttműködés
Egyéb működési célú kiadások
Kormányablak program megvalósítása
Egyéb működési célú kiadások
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei
Egyéb működési célú kiadások
Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Uniós programok kiegészítő támogatása
Nemzeti Diverzifikációs Program
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Egyéb működési célú kiadások
Rendőrség
Egyéb működési célú kiadások

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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XV.

Fejezetszám

25

16

3

20

17

10

Cím- szám

4

2

20

19

9

2

1

Alcímszám

1

9

5

4

2

1

6

4

2

50

27

Jogcímcsoport
szám

3

11

Jogcímszám

K5
K8

K5

K5

K5

K5
K8

K5
K8

K5

K5

K5

K5

K5
K8

K5

K5

K5

K5
K8

K5
K8

K8

Cím név

Alcím név

JogcímJogcím név
csoport név
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Vízügyi Igazgatóságok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Egyéb működési célú kiadások
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Szolidaritási programok
Külső Határok Alap
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Egyéb működési célú kiadások
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Belügyi Alapok
Belső Biztonsági Alap
Egyéb működési célú kiadások
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Magyar találmányok külföldi bejelentése
Egyéb működési célú kiadások
Kárrendezési célelőirányzat
Tőkésítésre kifizetés
Egyéb működési célú kiadások
ClusterCOOP program támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Területfejlesztési feladatok
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

-5 717
-17 274

-1

-31 572

-134

-1 986
-1 755

-80 332
-10 876

-100 000

-100 000

-4 477

-42 522

-138 185
-68 183

-1

-8 793

-1 107

-903
-17 500

-80
-7 020

-5 788

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz
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XX.

XVII.

Fejezetszám

20

19

18

12

11

8

6

4

2

1

20

Cím- szám

2

5

4

3

33

7

5

Alcímszám

9

4

2

1

5

1

4

Jogcímcsoport
szám
2

Jogcímszám

K5

K5

K5

K5
K8

K5

K5

K8

K5

K5
K8

K8

K5

K5

K5
K8

K5

K5

K5

K8

K5

K5

Cím név

Alcím név

JogcímJogcím név
csoport név
Kiemelt előirányzat neve

Decentralizált területfejlesztési programok
Egyéb működési célú kiadások
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Belgazdasági feladatok
Gazdasági Zöldítési Rendszer
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetgazdasági programok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Turisztikai célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Egyéb működési célú kiadások
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Család-, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb kulturális intézmények
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb oktatási intézmények
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Egyéb működési célú kiadások
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
Egyéb működési célú kiadások
Közgyűjtemények
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Művészeti intézmények
Egyéb működési célú kiadások
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

-3 384

-986 931

-31 474

-3 480
-479

-29

-107

-31 897

-53 370

-62 491
-3 858

-21 026

-308

-39 141

-24 304
-620

-676

-30 000

-2 920

-1

-1 744

-32 881

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz
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Fejezetszám

Cím- szám

12

11

8

5

4

3

2

1

Alcímszám

7

17

1

10

2

1

18

12

4

1

3

1

5

3

2

4

Jogcímcsoport
szám

2

1

2

3

2

1

2

Jogcímszám

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám
Cím név

JogcímJogcím név
csoport név
Kiemelt előirányzat neve

Kulturális beruházások
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Egyéb működési célú kiadások
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelési szerződések
Egyéb működési célú kiadások
Felsőoktatási feladatok támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai
Egyéb működési célú kiadások
Kiválósági támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelési feladatok támogatása
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Erzsébet program támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb feladatok támogatása
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Határon túli kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Határtalanul! program támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
Egyéb működési célú kiadások
Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
Kulturális szakdiplomáciai feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása
Egyéb működési célú kiadások
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
Egyéb működési célú kiadások
Közművelődési szakmai feladatok
Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Alcím név

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

-61 472

-662

-1

-20

-52

-5 272

-785

-22 773

-162

-17

-35

-5 899

-4 927

-3 595

-1

-101 262

-895 000

-38 031

-19 587

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz
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Fejezetszám

Cím- szám

20

19

18

17

16

15

14

13

Alcímszám

8

6

3

9

8

7

4

1

7

6

1

7

3

1

3

10

5

4

Jogcímcsoport
szám

2

Jogcímszám

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám
Cím név

JogcímJogcím név
csoport név
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

Egyéb működési célú kiadások

-11 160

-196

-1 672

-166

-120 380

-44

-33 883

-1 258 659

-16 101

-1 076

-8 037

-651 622

-3 207

-888

-6 975

-949

-15 916

-1

-12 678

-2 995

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)
Egyéb működési célú kiadások
Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
Egyéb működési célú kiadások
A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Egyéb működési célú kiadások
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Családpolitikai célú pályázatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Gyermekvédelmi Lakás Alap
Egyéb működési célú kiadások
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
Egyéb működési célú kiadások
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Alcím név

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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Fejezetszám

Cím- szám

30

28

26

25

24

23

22

Alcímszám

25

23

3

2

2

1

22

10

23

18

29

7

6

2

13

Jogcímcsoport
szám
12

4

2

1

10

19

8

7

1

Jogcímszám

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám
Cím név

JogcímJogcím név
csoport név
Kiemelt előirányzat neve

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Utánpótlás-nevelési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Fogyatékosok sportjának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
Egyéb működési célú kiadások
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Óvodai férőhelybővítés pályázat
Egyéb működési célú kiadások
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Magyar Írószövetség támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

-339

-4 080

-648

-326

-19 890

-7

-92 500

-2 123

-15 695

-1 082

-20 125

-1

-140

-19 817

-1 511

-13 037

-524

-315

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása
Egyéb működési célú kiadások
Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása

Alcím név

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
2247
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

LXV.

XLII.

XXI.

Fejezetszám

4

2

42

2

1

Cím- szám

6

3

2

59

56

47

46

39

Alcímszám

9

7

6

5

4

27

Jogcímcsoport
szám

1

5

Jogcímszám

K5
K8

B1
B2

K5
K8

K5
K8

K5
K8

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

Cím név

Alcím név

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása

0

143 259
8 851 741

143 259
8 851 741

143 259
8 851 741

-129 054
-12 498

-92 420
-35

-13 154

-61 370

-34 830

-47 004

-5 104

-244

-54 399

-42 737

-39 364

-1 048

-417

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban

2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

JogcímJogcím név
csoport név

Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok
Egyéb működési célú kiadások
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetiségi támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma kultúra támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
Egyéb működési célú kiadások
Felzárkózás-politika koordinációja
Egyéb működési célú kiadások
Roma ösztöndíj programok
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethelen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Alapból nyújtott támogatások
Egyéb támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt
Fejezet név
előirányzat szám

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1825/2016. (XII. 22.) Korm. határozata
a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületének és közvetlen környezetének
felújításához szükséges forrásbiztosításról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Baksay Sándor Református Gimnázium
és Általános Iskola épületének és közvetlen környezetének felújításához szükséges 35,0 millió forintnak
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet javára történő biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő
programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás (a továbbiakban:
Beruházás) tartalombővítésével, ennek értelmében azzal, hogy a Beruházás 1. ütemében – a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében
szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
szerinti programelemek mellett, részben azoktól eltérően – történjen meg
a)
a Ludovika Főépület udvari bevilágítónak átalakítása,
b)
a Ludovika Főépületet és a Szárnyépületet összekötő épület megvalósítása;
2. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti
tartalombővítés megvalósításához szükséges intézkedések előkészítéséről, szervezéséről, illetve végrehajtásáról;
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
a Beruházás 1. ütemének megvalósítása keretében folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti tartalombővítés megvalósítása érdekében
gondoskodjon 3620,9 millió forint többletforrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport javára történő biztosításáról a Beruházás céljaira
felhasználható módon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. június 30.
4. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy készítsen előterjesztést a Kormány
részére a Beruházás 2. ütemében tervezett, a katasztrófavédelmi speciális képzési központ szükséges létesítményei
megvalósítására irányuló beruházás részletes programtervéről, ütemtervéről, forrásigényéről és annak ütemezéséről;
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. március 31.
5. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert
és a honvédelmi minisztert, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bevonásával vizsgálják
meg az Orczy-kert környezete fejlesztésének, valamint a Füvészkerttel történő összekötésének lehetőségét, és
ezzel összhangban dolgozzák ki a Beruházás 2. ütemében tervezett, a hadtudományi és honvédtisztképző speciális
bentlakásos képzési központ elhelyezésének elveit és koncepcióját, majd mutassák be a Kormány részére.
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2017. március 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó
felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról
A Kormány a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célokra történő, Károli Gáspár Református Egyetem általi
használatának előkészítése keretében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításának megvalósításához (a továbbiakban: felújítás)
mindösszesen bruttó 12 450,0 millió forint forrásnak a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében
történő ütemezett biztosításáról és rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:
a)
a felújítás 2017. évi kivitelezési munkálatainak fedezetére a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára 760,0 millió
forint,
b)
a felújítás 2018. évi kivitelezési munkálatainak fedezetére 7810,0 millió forint,
c)
a felújítás 2019. évi kivitelezési munkálatainak fedezetére 3880,0 millió forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) és c) alpont tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökség számára az 1. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárás megindítását, továbbá a többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötését azzal, hogy
a kötelezettségvállalás összege a 2017–2019. években nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott összeget.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat)
10. pontjában a „Makovecz Imre Pályázati Alap” szövegrész helyébe „Makovecz Imre Alap” szöveg lép.
2. A Határozat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, bevonásával
a) a 3. pontban rögzített feladat előkészítésére a 2018. évben legfeljebb 15,0 millió forint, a 2019. évben legfeljebb
25,0 millió forint, a 2020. évben legfeljebb 40,0 millió forint,
b) az 5. pontban rögzített ötéves feladatterv végrehajtásához a 2016. évben legfeljebb 42,0 millió forint,
a 2017. évben legfeljebb 82,0 millió forint, 2018. évben legfeljebb 63,0 millió forint, a 2019. évben legfeljebb
95,0 millió forint, a 2020. évben legfeljebb 109,0 millió forint,
c) a 2017. évben a 7. pontban rögzített oktatási segédanyag elkészítésére legfeljebb 10,0 millió forint,
a 2018–2020. évek között a 7. pontban rögzített gyakorlati rendszer kialakítására, működtetésének megalapozására
évente legfeljebb 30,0 millió forint összegben biztosítson forrást a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím,
7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai
feladatok jogcím javára,
d) a 10. pontban rögzített, az egyes projektek lehetséges forrásainak meghatározását követően, a fejlesztések
támogatása érdekében gondoskodjon a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcímen belül a 10. Makovecz Imre Alap
jogcímcsoport megnyitásáról, továbbá annak javára a 2016. évben 7000,0 millió forint, a 2017–2020. évek között
évente legfeljebb 1400,0 millió forint összegben biztosítson forrást a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetben, valamint,
e) az 5. pontban rögzített ötéves feladatterv szerint Makovecz Imre Emlékközpont kialakítására, működtetésére
a 2017. évben legfeljebb 141,0 millió forint, valamint a 2018. évtől kezdődően tartós jelleggel legfeljebb 106,0 millió
forint összegben biztosítson forrást a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Magyar Művészeti Akadémia elnökének felkérésével
Határidő: a felmerülés ütemében”
3. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter,
a nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával – vizsgálja meg az 1. mellékletben
foglalt célok megvalósulása érdekében azok 2016. évi finanszírozásának esetleges lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Bak, Széchenyi tér 1.

1171 Bp. Tiszaőrs u.
22.

Csíkszereda, Hargita
út
5137 Jászkisér,
Kossuth tér 10.
Kakasd, Rákóczi
Ferenc u. 285.

Makó, Posta u. 2.

"Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér Faluház" felújítása,
korszerűsítése

Rákoskert,
"Mennybemenetel"
ökumenikus templom
építése

Kápolna építése a
Tolvajos tetőre

Művelődési ház
felújítása

"Faluház/Tájház"
felújítása

"Hagymaház" felújítás
és kapcsolódó
beruházások (Páger
Mozi és Rendezvényház
rekonstrukciója)

Bak

Budapest

Csíkszereda

Jászkísér

Kakasd

Makó

Hrsz.

Makó, hrsz. 5542

Kakasd, hrsz. 364

Jászkisér, hrsz.
978

Budapest, hrsz.
136943/2

Bak, hrsz. 399/1

Bagod, Faluház u. 1. Bagod, hrsz. 63/29

Faluház felújítása

Bagod

Cím

Projekt

Település

1. melléklet az 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

730 000 000

50 000 000

520 000 000

Rákoskerti
Templom
Alapítvány és
Rákoscsabai
Református
Egyházközség
Csíksomlyó
Közbirtokosság

70 000 000

30 000 000

2016. évi forrás I.
üteme

Önkormányzat

Önkormányzat

Tulajdonos
és/vagy tervezett
beruházó
Támogatási összeg

1

730 000 000

300 000 000

100 000 000

50 000 000

520 000 000

70 000 000

30 000 000
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6636 Mártély

2544 Neszmély, Petőfi
u. 10.

7030 Paks, Hősök tere

3950 Sárospatak,
Eötvös u. 6.

8600 Siófok, Fő utca
220.
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 11.

Boldogasszony
házacska építése

Launai Miklós
Református Iskola
felújítása

Római katolikus
templom felújítása

Művelődési Ház és
Könyvtár felújítása

Evangélikus templom
felújítása

Római katolikus
templom felújítása

Makó

Mártély

Neszmély

Paks

Sárospatak

Siófok

Százhalombatta

Százhalombatta,
hrsz. 2262/1

Siófok, közterület
hrsz. 6545/2

Sárospatak, hrsz.
267

7030 Paks, Hősök
tere

Neszmély, hrsz.
417/7

Mártély, hrsz. 208

Makó, hrsz. 7617/2

Hrsz.

Vigadó épületének
7900 Szigetvár, József Szigetvár, hrsz.
felújítása,
A. u. 9.
342/3, 342/4, 342/5
funkcióbővítés II. ütem

6900 Makó, Deák
Ferenc. u. 2.

József Attila Városi
Könyvtár
bontása/építése és
környezetének
rehabilitációja

Szigetvár

Cím

Projekt

Település

Önkormányzat

150 000 000

65 000 000

Siófoki
Evangélikus
Egyházközség
Római Katolikus
Egyház

1 300 000 000

Önkormányzat

125 000 000

200 000 000

Önkormányzat/
Dunántúli
Református
Egyházkerület
Római Katolikus
Egyház

40 000 000

2 660 000 000

2016. évi forrás I.
üteme

Önkormányzat

Önkormányzat

Tulajdonos
és/vagy tervezett
beruházó

2

300 000 000

150 000 000

65 000 000

1 300 000 000

125 000 000

200 000 000

40 000 000

2 660 000 000

Támogatási összeg
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Önkormányzat

Zalaegerszeg,
hrsz. 737/50

Boldogasszony kápolna
építése a Gébárti-tónál
Zalaegerszeg 8900,
Gébárti tó

Önkormányzat
(KLIK
kezelésében)

Magyar László
2025 Visegrád, Rév u.
Visegrád, hrsz: 88
tornacsarnok felújítása,
2.
korszerűsítése

Visegrád

Zalaegerszeg

Önkormányzat
(KLIK
kezelésében)

Temesvár

Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület,
Temesvári
Egyházközség
konzorciuma

Tulajdonos
és/vagy tervezett
beruházó

Általános Iskola teljes 4762 Tyukod, Árpád út
Tyukod, hrsz. 705
29.
rekonstrukciója II. ütem

Temesvár, Splaiul
Morarilor 1/b

"Új Ezredév"
Református Központ
építésének befejezése

Hrsz.

Tyukod

Cím

Projekt

Település

3

8 400 000 000

7 000 000 000

200 000 000

700 000 000

800 000 000

60 000 000

Támogatási összeg

60 000 000

200 000 000

800 000 000

2016. évi forrás I.
üteme
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A Kormány 1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva
a)
42,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára, valamint
b)
7000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása
alcím, 10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport javára a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap
cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím,
10. Makovecz Imre Pályázati Alap jogcímcsoport elnevezését 2017. január 1. nappal a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím,
10. Makovecz Imre Alap címre változtatja.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI.

XX.

33

20

Cím
szám

Cím
szám

XX.

20

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
Kiemelt előirányzat
neve

KIADÁSOK

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

10

7

Jogcím
csop.
szám

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Makovecz Imre Alap
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

50

12

Alcím
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
2
Közművelődési szakmai feladatok
K3
Dologi kiadások
50
Kulturális szakmai feladatok támogatása
10
Makovecz Imre Alap
K3
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Országvédelmi Alap
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

12

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

358973

295135

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

271734

358973

295135

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

1. melléklet az 1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

7 042,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

42,0

42,0

I. n.év

7 000,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-7 042,0

7 000,0

Módosítás
(+/-)

II. n.év

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

III. n.év

7 042,0

IV. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
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A Kormány 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozata
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A NATO Légiszállítást Kezelő Szervezet (NAMO) létrehozásáról és a stratégiai légiszállítási
képességgel kapcsolatos kormányzati döntésekről szóló 2109/2007. (VI. 15.) Korm. határozat
módosítása
1. A NATO Légiszállítást Kezelő Szervezet (NAMO) létrehozásáról és a stratégiai légiszállítási képességgel kapcsolatos
kormányzati döntésekről szóló 2109/2007. (VI. 15.) Korm. határozat 4. pontjában a „katonai légügyi hatósági
feladatokat ellátó légiközlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „katonai légügyi hatóság” szöveg lép.

2. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 27.) Korm. határozat
módosítása
2. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban:
H1.) 5. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az NPTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag)]
„c) Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára,”
3. A H1. 4. pontjában a „Külügyminisztérium parlamenti államtitkára” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és
Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa” szöveg lép.
4. Hatályát veszti a H1. 9. pont b) alpontja.

3. Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való
megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló
1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat módosítása
5. Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének
értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó
kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) 4. pont a) alpontjában
a „Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
6. Hatályát veszti a H2. 4. pont a) alpontjában az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság,” szövegrész.

4. A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati
feladatokról szóló 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat módosítása
7. A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló
1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat
a)
2. pont a) alpontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke”
szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
b)
2. pont b) alpontjában az „a belügyminiszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a külügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az igazságügy miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter” szöveg,
c)
4. pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész helyébe
a „belügyminiszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

5. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosítása
8. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat
a)
5. pont a) alpontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
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b)
c)
lép.

5. pont b) alpont ba) alpontjában a „Magyar Agrárkamara” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara” szöveg,
13. pontjában az „évente két” szövegrész helyébe az „évente egy” szöveg

6. A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről szóló
1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosítása
9. A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről szóló 1303/2011.
(IX. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: H3.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosítása
10. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat
a)
7. pont b) alpontjában és 8. pont p) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész
helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg,
b)
8. pont m) alpontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző” szöveg
lép.

8. Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
módosítása
11. Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban:
H4.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az OGYTT ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz az egészségügyért felelős miniszter
által vezetett minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet által delegált egy-egy képviselő. Az elnök tanácskozási joggal rendelkező más
személyeket is meghívhat az OGYTT üléseire.”
12. A H4. 9. pontjában az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szövegrész
helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

9. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat
módosítása
13. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat
a)
3. pontjában a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Nemzeti
Filmalap)” szöveg,
b)
4. pontjában a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézeten keresztül” szövegrész helyébe a „Magyar
Nemzeti Filmalapon keresztül” szöveg
lép.

10. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és
működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosítása
14. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A KKB ülésén a KKB elnökének döntése és meghívása alapján tanácskozási joggal vesz részt
a) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója,
b) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói,
d) a KKB NVK-vezető szakmai helyettese,
e) az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) főigazgatója,
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f ) az országos főállatorvos,
g) az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke,
h) az Országos Mentőszolgálat főigazgatója,
i) az országos tisztifőorvos,
j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke,
k) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője,
l) az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója,
m) a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja,
n) azon megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, akit a KKB napirendjén szereplő kérdés érint,
o) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint
p) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója.”

11. Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló
1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosítása
15. Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat
1. pont
a)
1.1.4. alpontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg,
b)
1.1.6. alpont b) pontjában az „az érintett megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörrel rendelkező
szakigazgatási szervei” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok” szöveg
lép.

12. A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat módosítása
16. A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének
kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.

13. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról szóló 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat
módosítása
17. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról szóló 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban:
H5.) 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket az ÁEEK látja el.”
18. A H5. 6. pont f ) alpontjában az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
(a továbbiakban: GYEMSZI)” szövegrész helyébe az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)”
szöveg lép.

14. A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat
módosítása
19. A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H6.)
8. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KKB eseti tagjai)
„e) az országos tisztifőorvos vagy a képviseletében eljáró személy,”
20. A H6. 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A KKB állandó meghívottai:
a) az Országos Rendőr-főkapitányság képviselője,
b) piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának képviselője,
c) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet képviselője,
d) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti keretén belül működő Nemzeti
Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ képviselője,
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e) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság drogpolitikai feladatokért felelős szervezeti egységének képviselője,
f ) a Nemzeti Szakértői Kutató Központ képviselője, valamint
g) a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács képviselője.”

15. A Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat módosítása
21. A Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H7.) 6. pont a) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Tanács állandó meghívottai)
„a) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság drogpolitikai feladatokért felelős szervezeti egységének
képviselője,”
22. A H7. 6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács állandó meghívottai)
„b) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti keretén belül működő Nemzeti
Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ képviselője,”
23. A H7. 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
drogpolitikai feladatokért felelős szervezeti egysége látja el.”

16. A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs
Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex
rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosítása
24. A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer
létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Magyar
Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság” szöveg lép.

17. A TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és
Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása
25. A TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó
Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet „Támogatást igénylő neve” oszlopában
a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

18. A Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása
26. A Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont b) alpontjában a „Földmérési
és Távérzékelési Intézettől” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatalától” szöveg lép.

19. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása
27. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont g) alpontjában a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.
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20. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
módosítása
28. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H8.)
4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács 23 tagból áll, melyben)
„a) a miniszter által vezetett minisztérium képviseletében 4 fő,”
(vesz részt.)
29. A H8. 4. pont j) alpontjában az „a Szent István Egyetem Állatorvosi-tudományi Karának” szövegrész helyébe
az „az Állatorvostudományi Egyetem” szöveg lép.
30. Hatályát veszti a H8. 4. pont d) alpontja.

21. Az Országos Erdő Tanácsról szóló 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása
31. Az Országos Erdő Tanácsról szóló 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 11. pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium”
szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

22. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása
32. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H9.) 6. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„6. A TVT legfeljebb 25 tagból áll, tagjai:
a) a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
b) a vízvédelemért felelős miniszternek,
c) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
d) az illetékes vízügyi hatóságnak,
e) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,
f ) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft.),
g) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak, helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület
esetén a települési önkormányzatnak,
h) a népegészségügyi, valamint földművelésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
i) a megyei önkormányzatnak,
j) a TVT működési területén működő, a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált
turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek (TDM szervezet),
k) az agrár-, az ipar-, valamint a mérnöki kamarának,
l) a működési területén lévő települési önkormányzatoknak,
m) a vízgazdálkodási társulatoknak, valamint a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó
szervezeteknek,
n) a TVT működési területén és annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezeteknek,
valamint szakmai-tudományos szervezeteknek
egy-egy kijelölt képviselője.”
33. A H9. 7. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ képviselője” szövegrész
helyébe a „kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt személy” szöveg lép.
34. A H9. 11. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVT a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a társadalmi részvétel biztosítása érdekében egy vagy – ha a helyi területi,
társadalmi viszonyok indokolják – több vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságot hoz létre, amely 18 tagból áll. Tagjai)
„a) a közigazgatás részéről
aa) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság,
ab) az illetékes vízügyi hatóság,
ac) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság,
ad) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,
ae) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság,
af ) a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
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ag) a földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,
ah) a megyei önkormányzat, valamint
ai) a helyi önkormányzatok”
(által a TVT elnökének felkérése alapján kijelölt 1-1 fő;)
35. A H9. 21. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OVT tagjai)
„e) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője,”
36. Hatályát veszti H9. 21. pont f ) alpontja.

23. A külföldi oktatói mobilitásról szóló 1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat módosítása
37. A külföldi oktatói mobilitásról szóló 1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat 1. pontjában a „Balassi Intézet
Vendégoktatói Irodával” szövegrész helyébe a „külgazdasági és külügyminiszterrel” szöveg lép.

24. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti
és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosítása
38. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési
rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pont b) alpontjában
a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

25. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló
1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat módosítása
39. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló 1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat 6. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Hitelprogram keretében hatályos hitelszerződéssel rendelkező
vállalkozások esedékessé váló kamatfizetéséhez legfeljebb 50%-os mértékű, maximum évi 4 százalékpont
kamattámogatást biztosítson, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalkozás
a kamattámogatás figyelembevétele nélkül számított teljes kamat hitelintézet számára történő megfizetését
követően, a kamatfizetésről kapott igazolás alapján benyújtott kérelemmel kezdeményezze a Magyar
Államkincstárnál a kamattámogatás kifizetését.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: folyamatos”

26. A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról szóló 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
módosítása
40. A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról szóló 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat 3. pont b) és
c) alpontjában a „megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont” szövegrész helyébe a „„NISTEMA”
Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész lép.

27. A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm.
határozat módosítása
41. A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Melléklet
a)
235. pontjában a „járási gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámügyi hatáskörében eljáró járási hivatal”
szöveg,
b)
1079. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatósággal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros
Kormányhivatalával” szöveg,
c)
1099. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala”
szöveg,
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d)
e)

1331. pontjában az „Az Országos Tisztiorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg,
2329–2334. pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott
egyes sajátos építményfajták esetében” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatalának
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében
meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében” szöveg

lép.

28. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosítása
42. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: H10.) 5. pont b) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkacsoport tagjai)
„b) a piacfelügyeleti hatóságok közül
ba) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
bb) a Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet,
bc) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
bd) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
be) a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala,
bf ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
bg) a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,
bh) a közlekedési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,
bi) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
bj) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
bk) az Országos Rendőr-főkapitányság és
bl) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”
(vezetője.)
43. A H10. 11. pontjában az „évente két” szövegrész helyébe az „évente egy” szöveg lép.

29. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása
44. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 7. pontjában
a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

30. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása
45. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 4. pontjában
a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

31. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása
46. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
4. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.
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32. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosítása
47. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 7. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz)
„j) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek,”
(egy-egy képviselője.)

33. Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című)
projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása
48. Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat
akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében
a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

34. A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat módosítása
49. A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat 2. pont k) alpontjában a „Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

35. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1098/2015. (III. 5.) Korm. határozat
módosítása
50. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi
pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1098/2015. (III. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
C:2 mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

36. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
módosítása
51. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban:
H11.) 9. a) pontja a következő ai) alponttal egészül ki:
(A Bizottság eseti tagjai:
feladatkörönként egy-egy személy)
„ai) a sportpolitikáért”
(felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében, továbbá)
52. A H11. 12. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság eseti tagjai:)
„b) az alábbi szervek egy-egy képviselője:
ba) Központi Statisztikai Hivatal,
bb) rehabilitációs és szociális hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,
bc) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
bd) Integrált Jogvédelmi Szolgálat,
be) Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
bf ) országos tisztifőorvos,
bg) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
bh) Oktatási Hivatal,
bi) Klebelsberg Központ és
bj) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.”
53. Hatályát veszti a H11. 10. pont d) alpontja.
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37. A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított
kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról szóló
1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosítása
54. A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított kulturális örökségi helyszíneken történő
elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról szóló 1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában a „Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

38. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló
1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat módosítása
55. Hatályát veszti a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.)
Korm. határozat 3. pont e) alpontja.

39. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat módosítása
56. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.)
Korm. határozat 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe
a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

40. A Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő
megvásárlásával kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1668/2015. (IX. 21.)
Korm. határozat módosítása
57. A Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával
kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pont
d) alpontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe
a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

41. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának
növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd
a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat módosítása
58. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről,
a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című)
projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”
szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

42. A lengyelországi magyar kulturális évad 2016–2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról
szóló 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat módosítása
59. A lengyelországi magyar kulturális évad 2016–2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról szóló 1757/2015.
(X. 15.) Korm. határozat
a)
2. pontjában az „a Balassi Intézet közreműködésével gondoskodjon” szövegrész helyébe a „gondoskodjon”
szöveg,
b)
4. pontjában a „megállapodást kössön a Balassi Intézet közreműködésével” szövegrész helyébe
a „megállapodást kössön” szöveg
lép.
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43. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló
1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat módosítása
60. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat
a)
1. pont k) alpontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra” szövegrész helyébe
a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra” szöveg,
b)
1. pont l) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalra” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatalra” szöveg
lép.

44. A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat módosítása
61. A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 3. pont b) alpontjában a „Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

45. A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ
Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani
Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei
finanszírozásáról szóló 1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat módosítása
62. A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális
Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt
elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról szóló 1851/2015. (XI. 24.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”
szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

46. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges
források biztosításának jóváhagyásáról szóló 1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosítása
63. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források
biztosításának jóváhagyásáról szóló 1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
B:2 mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

47. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.)
Korm. határozat módosítása
64. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H12.) 1. melléklet 1. pont
a)
1.31. alpontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg,
b)
1.33. alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szöveg,
c)
1.55. alpontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „Országos
Közegészségügyi Intézet” szöveg,
d)
1.57. alpontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg
lép.
65. Hatályát veszti a H12. 1. melléklet 1. pont
a)
1.34. alpontja,
b)
1.38. alpontja,
c)
1.42. alpontja,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

1.44. alpontja,
1.45. alpontja,
1.48. alpontja,
1.49. alpontja,
1.53. alpontja,
1.65. alpontja.

48. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló,
2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása
66. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv
végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1.10. és
1.13. pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

49. Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása
67. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: H13.)
a)
5. pontjában az „együttműködve, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
bevonásával” szövegrész helyébe az „együttműködve” szöveg,
b)
6. pontjában a „minisztert, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
bevonásával” szövegrész helyébe a „minisztert, hogy” szöveg,
c)
11. pont b) alpontjában a „Nemzeti Művelődési Intézetet” szövegrész helyébe az „NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot” szöveg
lép.
68. Visszavonásra kerül a H13. 11. pont c) alpontjában az „a Nemzeti Művelődési Intézetet,” szövegrész.

50. A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló
2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása
69. A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.)
Korm. határozat 1. és 2. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ”
szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

51. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosítása
70. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016.
(I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:26 mezőjében a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.”
szöveg lép.

52. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez
szükséges forrás biztosításáról szóló 1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosítása
71. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás
biztosításáról szóló 1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ útján
(a továbbiakban: Forster Központ)” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság útján (a továbbiakban: Budavári Nonprofit Kft.)” szöveg,
b)
3. pontjában a „Forster Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Nonprofit Kft.” szöveg
lép.
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53. A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló
1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosítása
72. A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében
foglalt táblázat
a)
B:2 és I:2 mezőjében az „NKH” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg,
b)
D:2 mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium”
szöveg
lép.

54. A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat módosítása
73. A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.)
Korm. határozat
a)
1. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)” szöveg,
b)
6. pont b) alpontjában, 7. pontjában és 9. pontjában az „NKH” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg
lép.

55. Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó
feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes
feladatokról szóló 1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosítása
74. Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint
a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1122/2016. (III. 10.)
Korm. határozat
a)
2. pont a) alpontjában az „az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak (a továbbiakban:
Eszterháza Központ)” szövegrész helyébe az „a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: „NISTEMA” Nonprofit Kft.)” szöveg,
b)
3. pontjában az „Eszterháza Központ” szövegrész helyébe a „„NISTEMA” Nonprofit Kft.” szöveg
lép.

56. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat módosítása
75. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.)
Korm. határozat 2. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázatában a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.

57. A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat
módosítása
76. A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban:
H14.) 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(a továbbiakban: Főigazgatóság) látja el.”
77. A H14. 10. és 12. pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg lép.
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58. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása
78. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pont e) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egyetért azzal, hogy
az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló)
„e) Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet az Országos Széchényi Könyvtárba történő beolvadással
megszűnik azzal, hogy
ea) a Filmintézet és Filmarchívum feladatait (beleértve a korábban a Magyar Nemzeti Filmarchívum által őrzött
filmekkel kapcsolatos digitalizálási feladatokat, valamint a Filmintézeti Szakkönyvtár és Médiatár feladatait)
– az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében létrehozott Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kivételével –
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
eb) a könyvtári dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos, az Országos Széchényi Könyvtár által ellátott, valamint
az ea) alpontban meghatározottakon túli közfeladatait, az európai uniós pályázatok fenntartási kötelezettségét,
továbbá az országos digitalizációs közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos feladatait a Forum Hungaricum
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
lássa el;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.”

59. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete
módosításának előkészítéséről szóló 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása
79. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
szóló 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sorában a „Földmérési és
Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

60. Az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról
szóló 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat módosítása
80. Az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról szóló
1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
főigazgatójának” szövegrész helyébe a „piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
kormánymegbízottjának” szöveg lép.

61. A Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról szóló 1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat
módosítása
81. A Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról szóló 1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban a „Galánfiné
Smidt Teréz szövőnek” szövegrész helyébe a „Galánfiné Schmidt Teréz szövőnek” szöveg lép.

62. A fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló
1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozat módosítása
82. A fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló 1496/2016. (IX. 15.)
Korm. határozat 2. és 4. pontjában az „az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont” szövegrész helyébe
az „a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
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63. Egyes Korm. határozatok visszavonása, illetve hatályon kívül helyezése
83. A Kormány visszavonja
a)
a kereskedelmi törvénnyel összefüggő jogszabályok megalkotásának, felülvizsgálatának ütemezéséről szóló
2213/2005. (X. 13.) Korm. határozat 1. pont c) alpontját,
b)
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gazdálkodását érintő egyes kérdésekről
szóló 1185/2009. (XI. 6.) Korm. határozatot,
c)
a 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról szóló 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatot,
d)
az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásához és működéséhez szükséges források
megteremtéséről szóló 1057/2014. (II. 11.) Korm. határozatot,
e)
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos
feladatokról szóló 1287/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,
f)
a nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki
palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
részére történő átadásáról szóló 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozatot,
g)
a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014.
(IX. 16.) Korm. határozatot,
h)
a Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány
felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozatot,
i)
a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014.
(IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről szóló 1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozatot,
j)
az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2014. (XII. 19.)
Korm. határozatot,
k)
a fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1820/2014. (XII. 19.)
Korm. határozatot,
l)
az Esterházy-család eredeti tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak, illetve az Esterházy-család tagjait
ábrázoló képzőművészeti alkotások megvásárlása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1831/2014. (XII. 23.) Korm. határozatot,
m)
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozatot,
n)
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat
3. pontját,
o)
a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlásáról
szóló 1302/2015. (V. 14.) Korm. határozatot,
p)
a 2014–2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről
és a kapcsolódó akciótervről szóló 1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat 9. pontját.
84. Hatályát veszti
a)
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat,
b)
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló 1191/2010.
(IX. 14.) Korm. határozat,
c)
a forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók forrásbevonásához egyedi állami
kezességvállalásra történő felhatalmazásról szóló 1633/2013. (IX. 10.) Korm. határozat,
d)
az Igazságügyi Hivatal bírósági végrehajtással összefüggő feladatainak ellátásához szükséges beszerzések
során alkalmazandó eljárási mentességről szóló 1070/2015. (II. 25.) Korm. határozat,
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e)

az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos
feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről szóló 1439/2015.
(VI. 30.) Korm. határozat.
85. Ez a határozat – a 86. pontban foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
86. A 15. pont a) alpont, 19. pont, 41. pont d) alpont, 64. pont c) alpont 2017. április 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz
1. A H3. Mellékletében foglalt táblázat III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ pont III/2. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

(Intézkedés
sorszáma

A Moneyval országjelentésben
meghatározott ajánlásnak megfelelő

Felelős

Határidő

NGM (NAV),
Miniszterelnökség
(Budapest Főváros
Kormányhivatalának
kormánymegbízottja)

folyamatos

Megjegyzés)

magyar intézkedés

„
III/2

A szolgáltatók (különös
tekintettel a nem banki
szolgáltatást nyújtó
pénzügyi szolgáltatók
és a nem pénzügyi
szolgáltatók) számára
fokozottabb útmutatás
nyújtása a felügyeletet ellátó
szervek által a nemzetközi
előírásokból következő
pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések
végrehajtásával
kapcsolatosan

A Kormány felkéri a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara
elnökét, a Magyar Ügyvédi
Kamara elnökét és a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara
elnökét a Pmt. alapján
általuk felügyelt szolgáltatók
vonatkozásában a jelzett
feladat ellátására.

”
2. A H3. Mellékletében foglalt táblázat III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ pont III/4. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

(Intézkedés
sorszáma

A Moneyval országjelentésben
meghatározott ajánlásnak megfelelő

Felelős

Határidő

NGM (NAV),
Miniszterelnökség
(Budapest Főváros
Kormányhivatalának
kormánymegbízottja)

folyamatos

Megjegyzés)

magyar intézkedés

„
III/4

A szolgáltatók számára
fokozottabb figyelemfelhívás
és iránymutatás nyújtása
a pénzügyi információs
egység és a felügyeletet
ellátó szervek által
a bejelentések számának
növelése érdekében

A Kormány felkéri a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara
elnökét, a Magyar Ügyvédi
Kamara elnökét és a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara
elnökét a Pmt. alapján
általuk felügyelt szolgáltatók
vonatkozásában a jelzett
feladat ellátására.
”
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3. A H3. Mellékletében foglalt táblázat III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ pont III/6. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

(Intézkedés
sorszáma

A Moneyval országjelentésben
meghatározott ajánlásnak megfelelő

Felelős

Határidő

Megjegyzés)

Miniszterelnökség
(Budapest Főváros
Kormányhivatalának
kormánymegbízottja)

folyamatos

magyar intézkedés

„
III/6

Az árukereskedelmi
tevékenysége folytatása
során 3,6 millió forintot elérő
vagy meghaladó összegű
készpénzfizetést elfogadó
szolgáltatók számára
fokozottabb figyelemfelhívás
és iránymutatás nyújtása
az ügyfél-átvilágítási
intézkedések hatékonyabb
alkalmazása érdekében

A Kormány felkéri a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara
elnökét, a Magyar Ügyvédi
Kamara elnökét és a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara
elnökét a Pmt. alapján
általuk felügyelt szolgáltatók
vonatkozásában a jelzett
feladat ellátására.

”

2. melléklet az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete
Szakmai tartalom
Operatív program (indikatív megnevezés)

Forrás

meghatározásáért első

Irányító hatóság
elhelyezése

helyen felelős tárca

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

ERFA

NGM

NGM

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

ERFA

NGM

NGM

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

ERFA

NGM

NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

ERFA, KA

NFM

NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

ERFA, KA

NFM, FM

NFM

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

ERFA, ESZA

EMMI

EMMI

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív
Program (KÖFOP)

ESZA, KA

ME

ME

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

EMVA, ETHA

ME

ME
”
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A Kormány 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként
működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint
a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként
működtetett létesítmények alábbi helyszínein emlékhelyek létrehozásával, illetve fejlesztésével, így támogatja
a)
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését,
b)
a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozását, valamint
c)
a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozását;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások
minisztere és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány számára az 1. pont a) alpontjában meghatározott beruházás
részletes, a megvalósítás és a finanszírozás ütemtervét, a várható működési költségek kalkulációját, továbbá
a beruházás érdekében szükséges ingatlanok tulajdoni, vagyoni és használati viszonyai rendezésével kapcsolatos
feladatokat bemutató ütemezési tervről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 15.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához gondoskodjon
281,89 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont c) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében
– az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon 2017. évben
legfeljebb 546,8 millió forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. évben a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében
– a belügyminiszter bevonásával – a felmerülés ütemében gondoskodjon 2017. és 2018. évben legfeljebb
497,23 millió Ft forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 2014–2020-as programozási időszak európai uniós forrásainak lehetséges
felhasználásának lehetőségét az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósításához;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon
a)
a Cegléd belterület 2631/59 helyrajzi számú ingatlan állam általi – legfeljebb a független ingatlanforgalmi
szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő – megszerzéséről,

2275

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

b)

8.

9.
10.
11.

12.

a Cegléd belterület 2631/58 helyrajzi számú ingatlan állam általi – legfeljebb a független ingatlanforgalmi
szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő – megszerzéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. április 15.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében
gondoskodjon legfeljebb 57,02 millió Ft biztosításáról Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 15.
egyetért azzal, hogy az 1. pont c) alpontjában meghatározott beruházás építtetője az MNV Zrt. legyen;
egyetért azzal, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott beruházás építtetője és lebonyolítója Kistarcsa Város
Önkormányzata legyen;
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely esetében a VERITAS
Történetkutató Intézet vagyonkezelői kijelöléséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a beruházás megvalósítását követően
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1. pont c) alpontjában meghatározott cél megvalósítását
követően – 2019. évtől kezdődően legfeljebb évi bruttó 154,44 millió forint összegben gondoskodjon a Ceglédi
GULÁG-GUPVI Emlékhely működtetési költségeinek biztosításáról a VERITAS Történetkutató Intézet részére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának
és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat)
2. pontja végrehajtása céljából egyetért a Sopron történelmi belvárosának műemléki felújítását és bemutatását
célzó szakmai koncepcióval (a továbbiakban: felújítási program) és ennek keretében a felújítási program
I. ütemének megvalósításával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont a) és b) alpontja szerinti projektek tekintetében az európai uniós fejlesztési
konstrukció végrehajtásához igazodva,
a 2. pont c) alpontja tekintetében 2017. december 31.
2. a felújítási program I. ütemének finanszírozása érdekében egyetért azzal, hogy
a)
a soproni Várfal és a hozzá kapcsolódó Fabricius-ház, Tábornokház, Storno-ház turisztikai célú fejlesztése,
Múzeumnegyed kialakítása a GINOP 7.1.1. Nemzeti Kastély és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek
támogatása elnevezésű konstrukció keretében kerüljön megvalósításra, legfeljebb 1500,0 millió forint
támogatással,
b)
a Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése a TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű konstrukció keretében kerüljön megvalósításra,
legfeljebb 1500,0 millió forint támogatással,
c)
az utcák, terek burkolati felújításához 1700,0 millió forint kerüljön biztosításra a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton
rendelkezésre álló előirányzat terhére;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a felújítási program II. üteme
megvalósításának előkészítéséről a Határozat 2. pont a), c) és d) alpontja szerint, továbbá tegyen javaslatot felújítási
program II. ütemének megvalósításához szükséges források biztosítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felújítási program I. üteme megvalósításához igazodva
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésével összefüggő
feladatokról
A Kormány egyetért a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésének
szükségességével és ennek érdekében:
1. egyetért a Magyar Állam tulajdonában álló, a Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő 24635 helyrajzi számú,
természetben a Szeged III. kerület, Alkony utca 9/A. szám (Kálvária tér 22.) alatt található ingatlan (a továbbiakban:
Ingatlan) levéltári célú hasznosításával;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá kerülését követően az MNV Zrt. útján
gondoskodjon az ingatlan Magyar Nemzeti Levéltár részére történő vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az Ingatlan fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítéséhez és az azokhoz kapcsolódó engedélyeztetési eljárások
lefolytatásához 2017. évben szükséges 23,0 millió forint egyszeri biztosításáról a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az Ingatlan felújításához és levéltári célú átalakításához szükséges további 559,5 millió forint egyszeri biztosításáról
a 2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
5. egyetért azzal, hogy a Csongrád Megyei Levéltár makói telephelye a Makó közigazgatási területén elhelyezkedő
721 helyrajzi számú, természetben a Makó, Petőfi park 14. szám alatt található ingatlanban kerüljön áthelyezésre;
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának közreműködésével
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Csongrád Megyei Levéltár makói telephelye 5. pont szerinti áthelyezése
érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 5. pont szerinti ingatlan felújításának befejezését követően
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2017. évben
a Csongrád Megyei Levéltár 5. pont szerinti új makói telephelye felújításához és a telephely áthelyezéséhez
130,0 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 4. A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása alcímen.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus
állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus
állami beruházás (a továbbiakban: Beruházás) javasolt funkcióbővítésével, valamint a Beruházás idejére
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME) ideiglenes kiköltözésével,
b)
a Beruházás a) alpont szerinti megvalósításához és a MOME költözésének lebonyolításához – a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes
kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározottakon felül – szükséges
6800,0 millió forint többletforrás biztosításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1. pont b) alpontja szerinti többletforrás részeként – gondoskodjon
a MOME költözése lebonyolításához szükséges 89,8 millió forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. a Beruházás 1. pont szerinti megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi
erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak
a)
a 2017. évben – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben
a Beruházás megvalósítására biztosított előirányzaton felül – további 7084,2 millió forint biztosításáról
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi
támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 15. MOME Campus- Kreatív Innovációs és Tudáspark
kialakítása jogcímcsoport javára,
b)
a 2018. évben összesen 3724,6 millió forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
4. a Beruházás vonatkozásában
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja az emberi erőforrások minisztere számára az ötmilliárd forintot
meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, összesen legfeljebb
11 500,0 millió forint összegben,
b)
az Áht. 36. § (4b) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra az a) alpont
szerinti szerződések esetében a 2017. és 2018. évi részösszeg tekintetében.
		

Orbán Viktor s. k.,
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Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 59/2016. (XII. 16.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2016. december 1. napjától 2017. május 31. napjáig
dr. Solti Pétert az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos feladatai:
a)
javaslatot tesz az állami felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói irányítási, valamint az oktatásért
felelős miniszter irányítása alá tartózó – állami köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó –
költségvetési szervvel, a tankerületi központokkal kapcsolatos irányítási döntések előkészítéséért felelős
– az oktatásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó – szervezeti egységek felépítésének és az irányításhoz
kapcsolódó ügyintézési folyamatok rendjének kialakítására,
b)
javaslatot tesz a feladat- és teljesítményalapú finanszírozási rendszer köznevelésben és felsőoktatásban
történő kialakítására,
c)
javaslatokat tesz a fenntartói irányítás, valamint az oktatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó – állami
köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó – költségvetési szervvel, a tankerületi központokkal
kapcsolatos irányítás szervezeti hatékonyságának a növelésére,
d)
közreműködik a feladatával összefüggő jogszabálytervezetek kidolgozásában,
e)
ellátja az a)–d) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a miniszter által meghatározott eseti, egyedi
feladatokat.
3. §		
A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.
4. §		
Az emberi erőforrások minisztere a miniszteri biztos tevékenységét az oktatásért felelős államtitkár útján irányítja.
5. §		
A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.
6. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
7. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) A 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszteri biztos feladatai)
„a) javaslatot tesz az állami felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói irányítási, valamint az oktatásért
felelős miniszter irányítása alá tartózó, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervekkel, és a Klebelsberg Központtal kapcsolatos irányítási döntések előkészítéséért felelős – az oktatásért felelős
államtitkár irányítása alá tartozó – szervezeti egységek felépítésének és az irányításhoz kapcsolódó ügyintézési
folyamatok rendjének kialakítására,”
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(2) A 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszteri biztos feladatai)
„c) javaslatokat tesz a fenntartói irányítás, valamint az oktatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekkel, és a Klebelsberg Központtal kapcsolatos
irányítás szervezeti hatékonyságának a növelésére,”
9. §		
Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 25/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás.
		

Balog Zoltán s. k.,
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Az emberi erőforrások minisztere 65/2016. (XII. 29.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig
terjedő időtartamra Gyetvai Árpádot a Testnevelési Egyetem új kampuszáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos feladatai:
a)
felügyeli a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek
és szolgáltató egységek létrehozásához szükséges beruházások megvalósítását,
b)
közreműködik a feladatával összefüggő jogszabálytervezetek kidolgozásában,
c)
ellátja az a)–b) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a miniszter által meghatározott eseti, egyedi
feladatokat.
3. §		
A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.
4. §		
A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere az oktatásért felelős államtitkár útján irányítja.
5. §		
A miniszteri biztost a tevékenység ellátásáért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján megbízatása alatt havonta
bruttó 100 000 Ft összegű díjazás illeti meg.
6. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
7. §		
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás.

		

Balog Zoltán s. k.,
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm rendelet tartalmazza.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az Egyházzenei Tanszékre
egy főállású, teljes munkaidős egyetemi docensi álláshelyre
A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2017. szeptember 1. napjától, határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Az egyetemi docens főbb feladatai különösen:
– előadások és gyakorlatok tartása az ének-zene területén nappali, esti és levelező munkarendben,
– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára, felkérés szerinti részvétel a záróvizsgák lebonyolításában,
– részvétel a tanszék profiljába tartozó művészi alkotómunkában, tudományos kutatásokban, az oktatott
tantárgyak kutatási háttereként is, ahhoz kapcsolódóan,
– folyamatos publikációs tevékenység,
– aktív szakmai közéleti, művészi és publikációs alkotói tevékenység, konferenciákon, rendezvényeken való
szerepvállalás,
– szerepvállalás az egyetemen folyó tudományszervezői, nevelői és közéleti tevékenységekben,
– aktív részvétel kutatási források és művészeti rendezvények biztosítását célzó pályázati tevékenységben,
– szerepvállalás szakmai konferenciák, szimpóziumok rendezésében, szervezésében, lebonyolításában,
– részvétel szakirányú továbbképzésekben, felnőttképzésben,
– igény szerint jegyzet, tankönyv, oktatási segédlet írása, az oktatott szaktantárgyak anyagának tartalmi,
módszertani korszerűsítése,
– a tanszék oktatásszervezési és adminisztratív feladatainak ellátása,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az egyetemi
docens számára előír.
Pályázathatnak azok, akik rendelkeznek:
– egyetemi szintű középiskolai énektanár és karvezető, zenetanár, kóruskarnagy-művésztanári MA, kóruskarnagy MA
vagy bármely osztatlan zeneművésztanár szakképesítéssel,
– PhD vagy DLA fokozattal,
– legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal (habilitált oktató esetén az oktatói tapasztalat időtartamára
vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges),
– folyamatos művészi alkotói és publikációs tevékenységgel, legalább tizennyolc tudományos közleménnyel,
meghívásos és/vagy zsűrizett művészi alkotással, ezen belül
– legalább hat, külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közleménnyel és/vagy külföldön/
nemzetközi részvétellel megvalósult művészi alkotással,
– legalább egy, a felsőoktatásban használt, általa írt vagy szerkesztett felsőoktatási jegyzettel/tankönyvvel vagy
általa írt monográfiával,
– független hivatkozásokkal, ismertetésekkel, méltatásokkal,
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– legalább két TDK és/vagy doktori (fő- és vagy/mellékszakos) témavezetéssel,
– az oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, a nemzetközi szakirodalmat is magában foglaló ismeretével,
módszertanának gyakorlatával,
– rendszeres művészi alkotói tevékenységgel,
– legalább három szaktárgy előadásának készségével,
– gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,
– szakmai és művészeti közéleti tapasztalatokkal és szakmai kapcsolatokkal,
– a hallgatók, tanársegédek tanulmányi (szükség szerint oktatói) tudományos és művészeti alkotómunkája
vezetésének képességével.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
– református vallású egyháztag,
– ilyen pályázat hiányában előnyt jelent az egyháztagság az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE)
tagegyházainak egyikében,
– az egyházzene oktatása terén oktatói gyakorlattal rendelkezik,
– a református kántorképzés területén szervezési és/vagy oktatói tapasztalatokkal rendelkezik,
– gyülekezeti kántori tapasztalattal és/vagy egyházi karvezetői gyakorlattal rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi művészi alkotói tevékenységének, oktató-, nevelő- és kutatómunkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitűzéseit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek
megismerhetik.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített és onnan
letöltött teljes jegyzékét,
– legfontosabbnak ítélt 15 művészi alkotásának jegyzékét,
– szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne (ha vannak) az egyházi tisztségeit, egyházi
fenntartású felsőoktatási intézmény(ek)ben vagy az egyházzene oktatására irányuló oktatói, kutatói munkáját,
– szakmai elképzeléseit, oktatói, kutatói terveit ismertető dokumentumot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– ha van: egyháztagságának igazolását,
– nyilatkozatát arról, hogy alkalmazása esetén az írásbeli nyilatkozata alapján a DRHE működési feltételeinek
mérlegelése, illetve támogatásának megállapítása során a DRHE-n lesz figyelembe vehető („akkreditációs
nyilatkozat”),
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az oktatóknak és tudományos kutatóknak a DRHE szabályzataiban
rögzített kötelességeit ismeri és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói
tevékenysége folyamán tiszteletben fogja tartani a DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni fog a DRHE
és a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozattól és életviteltől,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási és Kulturális Közlönyben való
közzétételektől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
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A pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális formában kell az egyetem rektorához benyújtani (cím: 4026
Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes ad
[e-mail: kustar.zoltan@drhe.hu, tel: 06 (52) 518-575].
Ikt.sz.: 2070/2016/01.02.
		

Dr. Bölcskei Gusztáv s. k.,

		

rektor

2285

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Süni Óvodák
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő
kikötéssel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01–2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29.; Orbánhegyi út 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és törvényes
működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogkörök gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul a pályázó.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenést követő 30. nap.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gilicze Zoltán irodavezető nyújt a 06 (1) 224-5994-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen három példányban a pályázatnak Budapest
XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Iroda címére történő megküldésével (1126
Budapest, Böszörményi út 23–25.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– a kiíró az esetleges hiányok pótlására nyolc napot biztosít, amely határidő a hiánypótlási felszólítás pályázó általi
kézhezvételének napjától kezdődik,
– a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben
megfelelő pályázatok nem érkeznek.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenéstől számított 90 nap,
vagy az annak az elteltét követő képviselő-testületi ülés napja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál.
***

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Zugligeti Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő
kikötéssel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01–2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Zalai út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és törvényes
működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogkörök gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenést követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gilicze Zoltán irodavezető nyújt a 06 (1) 224-5994-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen három példányban a pályázatnak Budapest
XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Iroda címére történő megküldésével (1126
Budapest, Böszörményi út 23–25.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– a kiíró az esetleges hiányok pótlására nyolc napot biztosít, amely határidő a hiánypótlási felszólítás pályázó általi
kézhezvételének napjától kezdődik,
– a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben
megfelelő pályázatok nem érkeznek.
A pályázat elbírálásának határideje: a KIH közszolgálati állásportál honlapján való megjelenéstől számított
90 nap, vagy az annak az elteltét követő képviselő-testületi ülés napja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál.
***

Cegléd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Széchenyi Úti Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01–2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja a jogszabályban
meghatározott óvodavezetői feladatokat. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért
és gyakorolja a munkáltatói jogot a beosztottjai felett. Megszervezi és működteti a székhely és tagóvodák közötti
kapcsolattartást.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz
lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó
program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
– a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés
tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenést követő 30. nap;
2017. március 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány, kötés nélkül) a pályázatnak Cegléd Város
Polgármestere címére történő megküldésével (2701 Cegléd, Pf. 85) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 10509/2016., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a köznevelési törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a Képviselőtestület dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június (CVÖ Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterv szerinti
utolsó ülése).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál.
***
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Pálosvörösmart Községi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pálos Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodavezetői megbízással
kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó
feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési
célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok
betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai képzettség és szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is,
– szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program,
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus-szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
másolata,
– a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt
vevők általi megismeréséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását,
– motivációs levél.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester nyújt, a
06 (30) 837-8592-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő
megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 67/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
– személyesen: Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázónak meg kell ismernie az intézmény működési körülményeit, annak hiányában a pályázatot a kiíró
elutasítja. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően
szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 16.00 óráig meg kell érkeznie.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Pálosvörösmart Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. január 30.
***

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1 – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. sz. mellékletének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján
ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
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– az Nkt. 67. § (1) a)–d) pontjában meghatározottak szerint:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt.
3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– az Nkt. 67. § (6) bekezdése alapján többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki
bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges
feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz
erre van szükség,
– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények; valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (2)–(5) és (8) bekezdése, és a
35. § (4) bekezdése alapján meghatározott szociális szakvizsga letétele vagy a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése
szerinti pedagógus-szakvizsga letétele,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való
megfelelés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör,
vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, mely szerint az 1997. évi XXXI. tv. 15. §
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Éva nyújt, a 06 (25) 273-036-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Pusztaszabolcs Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 3281-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

2292

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Pusztaszabolcs Város honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot 3 eredeti példányban Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
címére címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Pusztaszabolcsi Városi
Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető álláshelyre”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztaszabolcs.hu honlapon szerezhet.
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

Pálosvörösmart Községi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pálos Óvoda
óvodapedagógus beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– 6 hónap próbaidő vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is,
– szakmai életrajz,
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt
vevők általi megismeréséhez hozzájárul,
– motivációs levél.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális

Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj
felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester nyújt, a 06 (30) 837-8592-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pálos Óvoda címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2017., valamint a beosztás
megnevezését: óvodapedagógus.
– személyesen: Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázónak meg kell ismernie az intézmény működési körülményeit, annak hiányában a pályázatot a kiíró
elutasítja. Szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg
kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Pálosvörösmart Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. január 30.
***

„Budapest” Baptista Szakgimnázium, Gimnázium és Sportiskola etika szakos óraadó
középiskolai tanár beosztás ellátására
A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Vörösmarty u. 89–91.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 7. melléklete szerint.
Pályázati feltételek: egyetem
A beosztás betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, vagy
– elektronikusan kérjük benyújtani az igazgatosag@bkszki.sulinet.hu, vagy infor@bubaki.hu email címre.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Iváncsa Községi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1. – 2022. január 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2454 Iváncsa, Arany János utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és
programok megvalósítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti
ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. A település kulturális rendezvényeinek szervezése,
a művelődési ház programjának koordinálása, a könyvtári feladatok ellátásának irányítása. Iváncsa Községi
Önkormányzat által fenntartott Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ intézmény vezetése. Az intézmény
vezetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatok ellátása. A település kulturális rendezvényeinek, valamint
az állami és nemzeti ünnepek szervezése, a művelődési központ programjainak koordinálása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyéb juttatásra az önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy szakvizsgának megfelelő
feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/F. § alapján a 6/A. §-ban meghatározott felsőfokú
közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
– a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet, valamint a 150/1992. (IX. 20) Korm. rendelet 6/G. § szerint akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtótanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat
arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül megszerzi.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi
rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– település helyi kultúrájának ismerete,
– táncművészeti vagy néptánc vagy egyéb művészeti területen szerzett szakmai tapasztalat,
– civil szervezetek működésének ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt
kérelmezte,
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolata,
– az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések,
– írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a benyújtott pályázatát nyílt ülésen tárgyalja
[2011. CLXXXIX. tv. 46. § (2) b)], illetve a hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn
a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §- ában meghatározott kizáró ok,
– a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet, valamint a 150/1992. (IX. 20) Korm. rendelet 6/G. § szerint akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat
arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül megszerzi.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár Szilvia polgármester nyújt, a 06 (25) 506-360-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Iváncsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2454 Iváncsa,
Fő utca 61. B). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/124-12/2016.,
valamint a munkakör megnevezését: igazgató,
– személyesen: Tatár Szilvia polgármester, Fejér megye, 2454 Iváncsa, Fő utca 61. B.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének SZKS Bizottsága véleményezi, majd a pályázati határidő lejártát követő első rendes ülésén a pályázatok
elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.ivancsa.hu – 2016. december 5.,
– Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2016. december 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ivancsa.hu honlapon szerezhet.
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Értesítések

A külgazdasági és külügyminiszter 42/2016. (XII. 16.) KKM közleménye
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos
és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
2–3. §-ának hatálybalépéséről

A 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2013. február 14-i 23. számában kihirdetett, a Magyarország
Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről
szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 19. Cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, melyben a felek diplomáciai
úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi
követelményeknek.”
Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napja: 2015. február 4.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2015. február 4.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2–3. §-ai 2015. február
4-én, azaz kettőezer-tizenöt február negyedikén léptek hatályba.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során felszámítható díj legmagasabb összegéről
A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól,
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörömben eljárva a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdésében
előírt – a felnőttképzést folytató intézmény külső értékelésénél – felszámítható díj legmagasabb összegét a 2016. és
2017. évre vonatkozóan 300 000 forint összegben állapítom meg.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő
szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 17)
Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 18. §-ában, 26. §
(8) bekezdésének második mondatában, 27. § (3) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében
foglalt rendelkezések alapján az alábbiakban állapítja meg a már nyilvánosságra hozott zeneművek vagy azok részletei (kivéve
a zenedrámai műveket, jeleneteiket, keresztmetszeteiket) lehívásra hozzáférhetővé tétele engedélyezése fejében fizetendő
szerzői jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit:

I. Fejezet
Az engedély fejében fizetendő szerzői jogdíj
1. Zenemű és videoklip
1.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel (például honlap-háttérzene):
Műrészlet/mű száma
(db)

1–10-ig
11–100-ig
101–500-ig
501–1000-ig
1000 felett

Jogdíj

a felhasználással
kapcsolatban elért egyéb
bevétel 10%-a, de
legalább a jogdíjminimum

Jogdíjminimum műrészlet

Jogdíjminimum műrészlet

1 perc alatt

és teljes mű 1-7 percig

(Ft/hó)

(Ft/hó)

2 078
9 351
29 092
51 950
51 950
+ művenként 5 Ft

3 117
24 936
43 638
58 184
58 184
+ művenként 10 Ft

A 7 percet meghaladó mű/műrészlet a jogdíjszámítás szempontjából minden további megkezdett hét perc után
újabb műnek minősül.
1.2.1. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel:
Kategóriák

Zenemű és videoklip
megkezdett 7 percenként

Teljes zenei album egyben
történő lehívása esetén

Csengőhangként
felkínált, legfeljebb 1 perc
időtartamú zenemű vagy
zeneműrészlet

Jogdíj

a lehívásért fizetett díj
10%-a és a felhasználással
elért egyéb bevétel
10%-a, de legalább
a jogdíjminimum
a lehívásért fizetett díj
10%-a és a felhasználással
elért egyéb bevétel
10%-a, de legalább
a jogdíjminimum
a lehívásért fizetett díj
10%-a és a felhasználással
elért egyéb bevétel
10%-a, de legalább
a jogdíjminimum

Letöltést nem engedő felhasználás
jogdíjminimuma lehívásonként

Letöltést engedő felhasználás
jogdíjminimuma
letöltésenként

2 Ft

23 Ft

művenként számított
megkezdett zenei
percenként
1 Ft

művenként számított
megkezdett zenei
percenként
2 Ft
23 Ft
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1.2.2. Műminták – kizárólag az 1.2.1. pontban meghatározott felhasználást segítő, letöltést nem engedő, ingyenes
lehívásra hozzáférhetővé tétel:
1 perc alatti zenemű- és videoklipminták (műrészletek) száma

Jogdíj/hó/Ft

1–500-ig

2078 Ft

501–1000-ig

3117 Ft

1000 felett

5195 Ft

A jelen pont alapján fizetendő havi jogdíjat a szolgáltató azonos szolgáltatása tekintetében az 1.2.1. pont alapján az
ugyanarra a tárgyhóra eső fizetendő jogdíjba legfeljebb annak mértékéig beszámíthatja. Amennyiben a tárgyhóban
az 1.2.1. pont alapján a szolgáltatónak nem keletkezik fizetendő jogdíja, a jelen pont szerinti jogdíjat köteles
megfizetni, a tárgyhótól eltérő időszak tekintetében beszámítással nem élhet.
1.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel:
Az 1.1. és 1.2. pontoktól eltérően zeneművek előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében történő lehívásra
hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
1.3.1. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő
formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé zeneműveket, zenei albumokat, illetve
videoklipeket a fizetendő jogdíj
– előfizetőnként az előfizetési díj 15%-a, de legalább előfizetőnként 156 Ft/hó jogdíjminimum.
1.3.2. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (pl. internet- vagy mobiltávközlési
szolgáltatásra) vonatkozó előfizetéséhez kapcsolódóan, az előfizetésre tekintettel elkülöníthető díj nélkül tesz
az előfizető számára letöltést nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé
zeneműveket, zenei albumokat, illetve videoklipeket, a fizetendő jogdíj
– a szolgáltatással érintett előfizetőnként 208 Ft/hó.
1.3.3. Ha a szolgáltató az 1.3.1. vagy az 1.3.2. pontokban meghatározott szolgáltatása részeként zeneművek, zenei
albumok, illetve videoklipek letöltését is lehetővé teszi, az 1.3.1., illetve az 1.3.2. pont szerinti szerzői jogdíjon felül az
alábbi szerzői jogdíjat is köteles megfizetni:
– ha bizonyos számú letöltés az előfizetés részeként áll az előfizető rendelkezésére, zenemű- és videoklipletöltésenként és megkezdett 7 percenként 5 Ft szerzői jogdíj fizetendő;
– ha a szolgáltató a letöltést külön díj ellenében teszi lehetővé, jogdíjként a külön díj 10%-a, de legalább zenemű- és
videoklip-letöltésenként és megkezdett 7 percenként 12 Ft szerzői jogdíjminimum fizetendő.
1.4. Hívódallam lehívásra hozzáférhetővé tétele:
Az 1.1–1.3. pontoktól eltérően hívódallam (ring back tone, fun dial, csengetési visszhang stb.) szolgáltatás esetén az
alábbi összegű szerzői jogdíj fizetendő:
– a szolgáltatónak fizetett előfizetési díj 8%-a, valamint
– a szolgáltató által a zenemű kiválasztásért felszámított díj 8%-a, de legalább 19 Ft/mű jogdíjminimum, valamint
– a szolgáltató által a zenemű hívószámhoz rendeléséért felszámított díj 8%-a, de legalább hívószámonként 19 Ft
jogdíjminimum.

2. Zeneművek filmekben
2.1.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel:
Film teljes hossza

Zenés film (koncert, zenés műsorszám,
zenés portré stb.)
30’-ig

Jogdíj

a felhasználással kapcsolatban elért
egyéb bevétel 8%-a, de legalább
a jogdíjminimum

Jogdíjminimum Ft/film/hó

247

Zenés film (koncert, zenés műsorszám,
zenés portré stb.)
31’–60’-ig

495

Zenés film (koncert, zenés műsorszám,
zenés portré stb.) 61’ felett

988
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Film teljes hossza

Játékfilm 30’-ig
Játékfilm 31’–60’-ig
Játékfilm 61’ felett
Egyéb film és audiovizuális tartalom
30’-ig
Egyéb film és audiovizuális tartalom
31’–60’-ig

Jogdíj

Jogdíjminimum Ft/film/hó

a felhasználással kapcsolatban elért
egyéb bevétel 5%-a, de legalább
a jogdíjminimum

172

a felhasználással kapcsolatban elért
egyéb bevétel 4%-a, de legalább
a jogdíjminimum

123

346
692

247

Egyéb film és audiovizuális tartalom
61’ felett

440

A 2.1. pont nem alkalmazható, ha a nyilvánosság tagja a műhöz való hozzáférésért vagy azzal összefüggésben – akár
lehívásonként, akár előfizetési díj formájában, akár egyéb formában – ellenértéket fizet.
2.1.2. A 2.1.1. ponttól eltérően, ha egy felhasználó legfeljebb 100 darab és legfeljebb 30 perces filmet vagy más
audiovizuális tartalmat tesz az I. Fejezet 2.1.1. pont szerinti lehívásra hozzáférhetővé, és felhasználásának célja
a honlap háttérzene szolgáltatáshoz hasonlóan honlapjának színesítése, szolgáltatásainak vagy termékeinek
a bemutatása, vagy más ehhez hasonló cél, a felhasználó a közzétett zeneművek, műrészletek filmek és
audiovizuális tartalmak számát együttesen számítva az I. Fejezet 1.1. pontban meghatározott jogdíjat köteles
megfizetni.
2.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel:
2.2.1.
Letöltést nem engedő
Film teljes hossza

Zenés film (koncert, zenés
műsorszám, zenés portré stb.)
30’-ig
Zenés film (koncert, zenés
műsorszám, zenés portré stb.)
31’–60’-ig

Jogdíj

a lehívásért fizetett díj 8%-a és
a felhasználással kapcsolatban
elért egyéb bevétel 8%-a, de
legalább a jogdíjminimum

Zenés film (koncert, zenés
műsorszám, zenés portré stb.)
60’ felett
Játékfilm 30’-ig
Játékfilm 31’–60’-ig
Játékfilm 61’ felett
Egyéb film és audiovizuális
tartalom
30’-ig
Egyéb film és audiovizuális
tartalom
31’–60’-ig
Egyéb film és audiovizuális
tartalom
61’ felett

a lehívásért fizetett díj 5%-a és
a felhasználással kapcsolatban
elért egyéb bevétel 5%-a,
de legalább a jogdíjminimum
a lehívásért fizetett díj 4%-a és
a felhasználással kapcsolatban
elért egyéb bevétel 4%-a,
de legalább a jogdíjminimum

Letöltést engedő

felhasználás

felhasználás

jogdíjminimuma

jogdíjminimuma

lehívásonként

letöltésenként

12 Ft

18 Ft

20 Ft

23 Ft

22 Ft

29 Ft

8 Ft

11 Ft

11 Ft

18 Ft

18 Ft

22 Ft

7 Ft

8 Ft

11 Ft

12 Ft

15 Ft

15 Ft
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2.2.2. Film és más audiovizuális tartalom esetében – amennyiben a szolgáltató a zenefelhasználásra vonatkozóan
a jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződésben előírt II.4.1.3., II.4.1.4. pont szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti – a szerzői jogdíj a filmbeli zenefelhasználás időtartamának a teljes film
játszási idejéhez viszonyított arányában fizetendő (pro rata temporis szabály). Megfelelő adatszolgáltatás hiányában
a szolgáltató a 2.2.1. pontban foglalt jogdíjat a filmek és más audiovizuális tartalmak darabszáma szerint köteles
megfizetni.
2.2.3. Ha a letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel díjfizetés ellenében történik, és a szolgáltató
a szolgáltatás keretében műveket időszakosan ingyenesen is hozzáférhetővé tesz (pl. közönségszerzés,
ajándék, promóció céljából), ezen művek után a 2.2.1. pont szerinti jogdíjakat, legalább az ott meghatározott
jogdíjminimumot köteles megfizetni, a 2.2.2. pont megfelelő alkalmazásával.
2.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel:
A 2.1. és 2.2. pontoktól eltérően film és más audiovizuális tartalom előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében
történő lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
2.3.1. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő
formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé filmeket és más audiovizuális tartalmat,
a fizetendő jogdíj
– előfizetőnként az előfizetési díj 5%-a, de legalább előfizetőnként 25 Ft/hó jogdíjminimum.
2.3.2. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (pl. internet-, IPTV-, mobiltávközlési
szolgáltatásra) vonatkozó előfizetéséhez kapcsolódóan, az előfizető számára elkülönített díj nélkül tesz letöltést
nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé filmeket és más audiovizuális
tartalmat, a fizetendő jogdíj
– az előfizetési díjból a szolgáltató által számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon a felhasználással
kapcsolatban elkülönített díjrész 6%-a, valamint a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 6%-a, de
legalább a szolgáltatással érintett előfizetőnként 25 Ft/hó.
2.3.3. Ha a szolgáltató a 2.3.1. vagy a 2.3.2. pontokban meghatározott szolgáltatása részeként filmek és más
audiovizuális tartalom letöltését is lehetővé teszi, vagy a szolgáltatás keretében egyes műveket időszakosan
díjfizetés ellenében tesz hozzáférhetővé, e felhasználások után a 2.2. pont szerinti jogdíjakat is köteles megfizetni.

3. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele rádió- vagy televízió-szervezet saját műsorában
(például saját műsor műsorszámainak archívuma)
3.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel:
Műsorszám/műsorszámrészlet darabszáma

100-ig
101–1 000-ig
1 001–3 000-ig

Jogdíj

Jogdíjminimum (Ft/hó)

a felhasználással kapcsolatban elért
egyéb bevétel 4%-a, de legalább
a jogdíjminimum

10 000 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft

3 001–5 000-ig

75 000 Ft

5 001–10 000-ig

104 000 Ft

10 001–20 000-ig

156 000 Ft

20 001–30 000-ig

200 000 Ft

30 001–

240 000 Ft
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3.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel:
Műsorszám/műsorszámrészlet

Jogdíj

teljes hossza

legfeljebb 15’
16’–30’-ig
31’–60’-ig
60’ felett

Letöltést nem engedő

Letöltést engedő felhasználás

felhasználás jogdíjminimuma

jogdíjminimuma

lehívásonként

letöltésenként

5 Ft

8 Ft

10 Ft

12 Ft

a lehívásért fizetett díj
4%-a és a felhasználással
kapcsolatban elért egyéb
bevétel 4%-a, de legalább
a jogdíjminimum

15 Ft

17 Ft

21 Ft

21 Ft

3.3. Ha a rádió-, illetve televízió-szervezet a saját, nyilvánossághoz sugárzással vagy más módon közvetített
műsorában (ide nem értve a lehívásra hozzáférhetővé tett műsort) szereplő műsorszámot letöltést nem engedő
módon ingyenesen és egyéb bevétel elérése nélkül tesz lehívásra hozzáférhetővé, a 3.1. pontban meghatározott
jogdíjminimum megfizetésétől eltérően választhatja, hogy e felhasználás fejében az ARTISJUS adott időszakban
hatályos RTV jelű jogdíjközleménye alapján az általa, bevételei alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül annak
2%-át fizeti meg szerzői jogdíjként. A rádió- vagy televízió-szervezet ilyen választása esetén is köteles a lehívásra
hozzáférhetővé tétel fejében legalább összesen 12 500 Ft szerzői jogdíjminimumot fizetni havonta. A rádió-, illetve
televízió-szervezet az e pont szerinti választási lehetőséggel akkor élhet, ha választásáról a jelen jogdíjközlemény
hatálybalépése napját követő 30 napon belül írásban értesíti az ARTISJUS-t.
3.4. A jelen 3. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve zenei műsorszámok és játékfilmek
lehívásra hozzáférhetővé tételére, ezekben az esetekben a rádió-, illetve televízió-szervezet felhasználására
az 1., illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell alkalmazni.

4. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele internetes sajtótermékben
4.1. Internetes sajtótermékben letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel esetén az internetes
sajtótermék kiadója által az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
Film vagy audiovizuális tartalom, illetve ezek
részletei 30’-ig darabszám

100-ig
101–1 000-ig
1 001–5 000-ig

Jogdíjminimum

Jogdíj

(Ft/hó)

12 500 Ft

a felhasználással kapcsolatban elért
egyéb bevétel 4%-a, de legalább
a jogdíjminimum

41 560 Ft
72 730 Ft

5 001–20 000-ig

103 900 Ft

20 000 felett

155 850 Ft

4.2. Internetes sajtótermékben díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében
történő vagy ingyenes letöltést engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel esetén az internetes sajtótermék kiadója által
az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
Letöltést nem engedő

Film vagy audiovizuális tartalom,
illetve ezek részletei 30’-ig

Jogdíj

(darabszám)

legfeljebb 15’
16’–30’-ig

a lehívásért fizetett díj 4%-a és
a felhasználással kapcsolatban
elért egyéb bevétel 4%-a, de
legalább a jogdíjminimum

Letöltést engedő

felhasználás

felhasználás

jogdíjminimuma

jogdíjminimuma

lehívásonként

letöltésenként

5 Ft

8 Ft

10 Ft

12 Ft

4.3. A jelen 4. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve 30’ feletti hosszúságú film vagy
audiovizuális tartalom lehívásra hozzáférhetővé tételére. Ezek internetes sajtótermékben történő felhasználása
esetében a felhasználására az 1., illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell alkalmazni.
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5. Egyes digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítéssel összefüggő (pl. IPTV-) szolgáltatások
Az 1., 2., 3. és 4. pontoktól eltérően digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítési szolgáltatások egyes
interaktív részszolgáltatásai tekintetében zeneművek felhasználása után az alábbi díjak fizetendők:
5.1. Digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatás (ún. NPVR)
Amennyiben a szolgáltató digitális személyi műsorrögzítő szolgáltatást nyújt, az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
– a digitális rádió- és televízió-továbbközvetítésre eső előfizetési díj 3%-a, de legalább 10 Ft/előfizető/hó.
5.2. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (ún. catch up vagy archív TV)
Amennyiben a szolgáltató időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást nyújt, az alábbi szerzői jogdíj
fizetendő:
– a digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítésre eső előfizetési díj 4%-a, de legalább 15 Ft/előfizető/hó.
5.3. Amennyiben a szolgáltató digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatást és időben eltolt
műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást egyaránt nyújt, ezekért összesen a digitális rádió- és televíziótovábbközvetítésre eső előfizetési díj 6%-át, de legalább 20 Ft/előfizető/hó minimumdíjat köteles megfizetni.
Amennyiben az NPVR és az archív TV szolgáltatás nem biztosított valamennyi csatornára egy előfizetői csomagon
belül, úgy a jogdíj alapjául az NPVR és az archív TV szolgáltatási arányok százalékának átlaga szolgál. Azokra az
előfizetői csomagokra, amelyekben az NPVR és az archív TV szolgáltatás nem elérhető, fizetési kötelezettség nem áll
fenn.

6. Felhasználói tartalom részét képező zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele videomegosztó
szolgáltatás útján
Felhasználói tartalom részét képező zeneművek videomegosztó szolgáltatás útján történő, letöltést nem engedő,
ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén a videomegosztó szolgáltató által az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
Jogdíj
Kategória

Jogdíj mértéke

Zenemű és videoklip

a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel
10%-a, de legalább a jogdíjminimum

Zenés film (koncert, zenés portré stb.) és játékfilm
részlete

a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel
7%-a, de legalább a jogdíjminimum

Egyéb film és audiovizuális tartalom

a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel
1%-a, de legalább a jogdíjminimum
Jogdíjminimum

Felhasználói tartalom megkezdett 15’ percenként (db)

Jogdíjminimum mértéke (Ft/hó)

1–500-ig

16 000 Ft

501–5 000-ig

52 000 Ft

5 001–10 000-ig

104 000 Ft

10 001–50 000-ig

208 000 Ft

50 001–200 000-ig

312 000 Ft

200 000 felett

415 000 Ft
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II. Fejezet
A jogdíjközlemény általános szabályai
1. Fogalmak
Jelen jogdíjközlemény alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
1.1. Digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatás (NPVR): az előfizető által a műsorfolyamból tetszőlegesen
kiválasztott szerzői jogi védelem alatt álló bármely tartalom tartós másolat formájában történő digitális rögzítésére
az előfizető számára a szolgáltató ellenőrzése alatt álló, a digitális vevődekódertől, illetve set-top boxtól különböző,
távoli tárhelyen személyi műsorrögzítő szolgáltatás nyújtása, és onnan az előfizető számára tetszőleges időpontban
a művek lehívásra hozzáférhetővé tétele.
1.2. Díjfizetés ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel: olyan lehívásra hozzáférhetővé tétel, ahol
a nyilvánosság tagja a műhöz vagy tartalomhoz való hozzáférésért elsősorban lehívásonként vagy művenként,
illetve tartalmanként számított ellenértéket fizet – ideértve azt az esetet is, amikor a hozzáférés feltétele
valamely áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele –, kivéve azt az esetet, amikor a nyilvánosság tagja
a hozzáférésért előfizetési díjat fizet.
1.3. Egyéb bevétel: a szolgáltató által a felhasználással összefüggésben elért bevétel bármilyen forrásból, ideértve
mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat, amelyekre
az adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok
értelmében kiterjed, kivéve a nyilvánosság tagja által a műhöz való hozzáférésért bármely formában fizetendő
ellenértékből származó bevételt. Egyéb bevétel különösen a felhasználással összefüggésben elért reklámbevétel.
1.4. Előfizetési díj: a nyilvánosság tagja (előfizető) által havi vagy más időegységre szóló átalányjelleggel fizetendő
díj, amelyért a szolgáltató több mű vagy tartalom, vagy a szolgáltatásában elérhető összes mű vagy összes tartalom
lehívását lehetővé teszi, amelyre az adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed, függetlenül attól, hogy az előfizető az előfizetési díjat
a szolgáltató részére ténylegesen megfizette-e.
1.5. Egyéb hasonló, műfelhasználással összekapcsolt üzenet: olyan szolgáltatás, amellyel a szolgáltató zeneműveket
(műrészleteket) csak érzékelést engedő lehívásra hozzáférhetővé tesz, és a hozzáférhetővé tett művek közül
a szolgáltatást igénybe vevő személy által egyedileg kiválasztott művet (műrészletet) a személy saját üzenetéhez
kapcsolva harmadik személy számára érzékelhetővé tesz.
1.6. Film vagy audiovizuális tartalom: mozgóképek hanggal összekapcsolt sorozata, függetlenül attól, hogy szerzői
jog által védett filmalkotásnak minősül vagy sem, kivéve a jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a videoklipet.
1.7. Hívódallam (ring back tone, fun dial, csengetési visszhang stb.): az előfizető által a szolgáltató adatbázisából
kiválasztott, a hívó számához rendelhető és a hívó számára hallható csengetési hangot helyettesítő zenemű, illetve
zeneműrészlet.
1.8. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (catch up vagy archív TV): digitális rádió- és televízió-műsor
továbbközvetítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó interaktív részszolgáltatás; egyes, különböző csomagokba foglalt
rádió-, illetve televízió-műsoroknak az előfizető által megválasztott, az időben eltolt műsorérzékelésre biztosított
időtartam alatt, de legfeljebb a műsorfolyam eredeti továbbközvetítését követő hét (7) napig, tetszőlegesen
megválasztott műsorszámtól, műsorfolyamként történő időleges lehívásra hozzáférhetővé tételével.
1.9. Ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel: olyan lehívásra hozzáférhetővé tétel, ahol a nyilvánosság tagja a műhöz
való hozzáférésért vagy azzal összefüggésben – sem lehívásonként, sem előfizetési díj formájában, sem egyéb
formában – ellenértéket nem fizet.
1.10.1. Internetes sajtótermék: elektronikus hírközlési hálózat útján, szerkesztői felelősség mellett hozzáférhetővé tett,
hatósági nyilvántartásba vett újság vagy hírportál.
1.10.2. Internetes sajtótermék kiadója: az internetes sajtótermék hatósági nyilvántartásában kiadóként megjelölt
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
1.11. Jogdíjminimum: a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíj, amelyet a szolgáltató
a jogdíjközlemény alkalmazandó pontja szerint akkor is köteles megfizetni, ha a felhasználással összefüggésben
semmilyen bevételt nem ér el, vagy a bevétele alapján számított jogdíj a jogdíjminimumot nem éri el.
1.12. Lehívásért fizetett díj: a nyilvánosság tagja által a díjfizetés ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel
esetén fizetendő ellenérték, amelyekre az adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed, függetlenül attól, hogy a nyilvánosság tagja a díjat a szolgáltató
részére ténylegesen megfizette-e.
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1.13. MMS (multimédia üzenet): olyan szolgáltatás, amellyel a szolgáltató mobil rádiótelefon-készülékre olyan
adatcsoportot továbbít, amely képi megjelenítéssel összekapcsolva a szolgáltató által hozzáférhetővé tett
zeneműveket (műrészleteket) tartalmaz.
1.14. Mobiltelefon csengőhang: elektronikus hírközlő hálózat útján bármely műszaki megoldás útján átvitt adat
mobil rádiótelefon-készülékre való érkezését jelző, elsősorban figyelmeztető, megkülönböztető céllal felhasznált,
legfeljebb 1 perces időtartamú zenemű vagy zeneműrészlet, ideértve az ún. true tone és a videócsengőhangokat is
(a továbbiakban: csengőhang).
1.15. Nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel: műveknek vagy azok részleteinek (a továbbiakban
együtt: művek) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan nyilvánossághoz közvetítése,
amelynek során a közönség tagjai a művekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes műveket, mind
a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (lehívás) (a továbbiakban: lehívásra hozzáférhetővé tétel
vagy felhasználás). A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság
tagjai a lehívott műveket számítógépre vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
1.15.1. Letöltést nem engedő felhasználás: nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ahol a szolgáltató csak azt teszi
lehetővé, hogy a nyilvánosság tagja a lehívott művet érzékelje (meghallgassa) úgy, hogy arról számítógépére vagy
bármely hordozóra tartós másolatot nem készíthet.
1.15.2. Letöltést engedő felhasználás: nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ahol a szolgáltató lehetővé teszi,
hogy a nyilvánosság tagja a lehívott műről számítógépére vagy bármely hordozóra tartós (korlátlan vagy korlátozott)
másolatot készítsen.
1.16. Rádió- vagy televízió-szervezet saját műsorában szereplő műsorszám: a rádió- vagy televízió-szervezet által
a nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzással, illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvitt (ide nem értve
a nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tételt) saját műsorában szereplő egyes audio vagy audiovizuális
műsorszám, függetlenül attól, hogy az önállóan szerzői jogi védelemben részesül-e vagy sem.
1.17. Szolgáltató: a művet, illetve tartalmat lehívásra hozzáférhetővé tétel céljára többszöröző, a lehívásra
hozzáférhetővé tételre felajánló, továbbá a hozzáférhetővé tétel céljára felajánlott műhöz, illetve tartalomhoz
történő hozzáférést biztosító, illetve abban részt vevő olyan személy vagy szervezet, ideértve az internetes
sajtótermék kiadóját is, amely az Szjt. 18. §-ában, illetve 26. § (8) bekezdésében meghatározott felhasználási
cselekményt valósít meg.
1.18. Videoklip: elsődlegesen egy adott zenemű illusztrálására, aláfestésére megalkotott audiovizuális mű.
1.19. Videomegosztó szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett felhasználói tartalom: a videomegosztó szolgáltatást
igénybe vevő személyek által a nyilvánosságnak (közönségnek) érzékelésre szánt tartalom, amelynek rögzítését
és letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tételét a videomegosztó szolgáltató az ellenőrzése alatt álló
tárhelyen és az általa működtetett videomegosztó szolgáltatással teszi lehetővé.
1.20. Zenemű- és videoklipminta: a szolgáltató által lehívásra (érzékelésre, illetve letöltésre) felkínált zenemű és
videoklip kiválasztását szolgáló, 1 percet meg nem haladó tartamú műrészlet.
1.21. Zenefelállítás: film vagy audiovizuális tartalomban foglalt zeneművek esetén a zeneművek pontos időtartamát
és a zeneműveket azonosító adatokat tartalmazó adatközlés.

2. A felhasználási engedély terjedelme, jogszavatosság
2.1. Az ARTISJUS már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi
zeneművekből vett részletek akár önálló, akár film részeként történő, jelen jogdíjközleményben meghatározott
felhasználásának engedélyezésére köt szerződést a szolgáltatóval (felhasználó).
2.2. Ha az ARTISJUS és a szolgáltató között a nyilvánossághoz közvetítés engedélyezésére létrejött szerződés
másként nem rendelkezik, a felhasználások fejében az I. Fejezetben meghatározott és szerződésszerűen megfizetett
jogdíj a műveknek a szolgáltatók ellenőrzése alatt álló számítógépre vagy bármely digitális hordozón rögzített
elektronikus adatbázisba történő, az ismételt lehívásra hozzáférhetővé tételt is lehetővé tevő rögzítéséért járó
jogdíjat is magában foglalja.
2.3. Az I. Fejezetben meghatározott jogdíj nem foglalja magában
– a színpadra szánt zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik lehívásra nyilvánossághoz
közvetítésének, és a zenei nagyjog fogalma alá tartozó egyéb zeneművek lehívásra nyilvánossághoz közvetítésének
szerzői jogdíját;
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– olyan művek jogdíját, amelyek tekintetében igazolt jogosultjuk a Kjkt. 18. § (1) bekezdésében meghatározott
jogszerű nyilatkozatot tett;
– a zene reklámcélra történő rögzítésének (hangfelvételének), valamint megváltoztatásának, átdolgozásának szerzői
jogdíját;
– a 2.1. pont alá nem tartozó egyéb szerzői mű (így különösen az audiovizuális mű) vagy szomszédos, illetve
kapcsolódó jogi teljesítmény (így különösen a film, hangfelvétel, előadóművészi teljesítmény) felhasználásáért járó
jogdíjat.
E művek és teljesítmények lehívásra hozzáférhetővé tételéhez a jelen jogdíjközlemény szerinti szerzői engedélyen
felül az egyéb érintett jogosultak (így különösen a szerzői mű esetében a szerzői jogosult, audiovizuális mű, illetve
film vagy hangfelvétel esetében a filmelőállító, illetve a hangfelvétel-előállító és az előadóművész) engedélye is
szükséges.
2.4. A jelen jogdíjközleményben átalányjelleggel meghatározott jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy
ezekben az esetekben az ARTISJUS által gyakorolt közös jogkezelés hatálya alá nem tartozó művek (szerzői jogi
védelem alatt a védelmi idő eltelte miatt már nem álló, vagy olyan művek, amelyek tekintetében a szerzői jogosult
a Kjkt. 18. § (1) bekezdésében meghatározott jogszerű nyilatkozatot tett) felhasználása is megtörténhet.
2.5. Amennyiben a szolgáltató az I. Fejezetben meghatározott felhasználás során kizárólag szerzői jogi védelem alatt
nem álló műveket használ fel, és ezt a tényt hitelt érdemlően igazolja, felhasználási engedélykérési és jogdíjfizetési
kötelezettség nem áll fenn.
2.6. Abban az esetben, ha a jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíj adott időegységre (hónapra) fizetendő,
hacsak nincs a jogdíjközlemény I. Fejezetében ezzel kifejezetten ellenkező kikötés, a jogdíj megfizetésével
a szolgáltató az adott időegységre vonatkozóan a tényleges lehívások számától függetlenül (azaz korlátlan számú
lehívásra) teheti a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a művet.
2.7. A jelen jogdíjközlemény körében az ARTISJUS a saját nevében jogosult a szolgáltatóknak a felhasználási
engedélyeket megadni, velük szemben a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a szolgáltatóknak
számlát kibocsátani és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni.
2.8. Az ARTISJUS helytáll azért, hogy a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználások tekintetében
– kivéve a Kjkt. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett (a továbbiakban: az ARTISJUS által nem képviselt)
jogosultakat – kizárólagosan jogosult szerzői felhasználási engedélyt adni, azaz az ARTISJUS által nem képviselt
jogosultak vagy megbízottjuk kivételével más személy, szervezet jogszerűen nem érvényesíthet igényt
a szolgáltatóval szemben. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználási cselekmények szerzői közös
jogkezelési engedélyezése körében más személlyel, szervezettel való megállapodás, másnak történő díjfizetés az
ARTISJUS irányában nem hatályos, és nem mentesíti a szolgáltatót a szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei
alól (Kjkt. 8. §).

3. Díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések
3.1. Általános rendelkezések
3.1.1. Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj
megfizetésétől teszi függővé. A szolgáltató az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben, utólagos jogdíjfizetés
esetén visszamenőleges hatállyal szerzi meg.
3.1.2. Ha a szolgáltató a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó több felhasználási cselekményt végez, minden
egyes felhasználás tekintetében köteles megfizetni a szerzői jogdíjat.
3.1.3. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján a jogdíjat a bevétel, lehívásért fizetett díj vagy előfizetési díj arányában kell
megfizetni, a fizetendő jogdíj alapja a bevétel, lehívásért fizetett díj vagy előfizetési díj nettó (áfa nélküli) összege.
3.1.4. Amennyiben a szolgáltató felhasználási szerződésre irányadó jogdíjfizetési időszakon belül változtatja
a lehívásra hozzáférhetővé tett művek kínálatát, az adott jogdíjfizetési időszakra vonatkozó díj meghatározásakor
a hozzáférhetővé tett művek vagy műrészletek jogdíjalapot képező darabszámába beleszámít minden olyan mű
vagy műrészlet, amelyet a szolgáltató az adott jogdíjfizetési időszakban hozzáférhetővé tett.
3.1.5. Amennyiben a jelen jogdíjközlemény alapján a filmekbe foglalt zene időtartamának a film teljes hosszához
viszonyított arányában fizetendő meg a jogdíj, de ezen arányt a szolgáltató a 4.1.3., 4.1.4. pont szerinti
adatszolgáltatásában nem igazolja, különösen a zenefelállítást az ARTISJUS-szal nem közli, a jelen jogdíjközlemény
és a felhasználási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a jogdíj megállapításakor a zenefelhasználás arányát
100%-nak kell tekinteni.
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3.1.6. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a zeneművek nyilvánosság számára lehívásra
hozzáférhetővé tétele körébe eső felhasználások esetén vagy abban az esetben, ha a jogdíjat a felhasználó által
a közönség tagja irányában alkalmazott üzleti modell miatt nem lehet a jogdíjközlemény egyes, egyébként
az adott felhasználásra alkalmazandó rendelkezései alapján megállapítani, a közzétett szerzői jogdíjmértékek
elveinek és arányainak alkalmazásával az ARTISJUS által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő.
E rendelkezés alkalmazható abban az esetben is, ha a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevővel szemben a jelen
jogdíjközleményben nem említett ellenérték-meghatározási módot alkalmaz.
3.1.7. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is
tartalmazó összegben kell megfizetni.
3.2. Esedékesség, késedelmes fizetés
3.2.1. A jogdíjat az ARTISJUS a szolgáltató által a felhasználás negyedévére teljesített elszámolás és adatszolgáltatás
alapján, a jelen jogdíjközlemény és a felhasználási szerződés rendelkezései szerint számítja ki. Amennyiben
a szolgáltató az elszámolást határidőben nem teljesíti, az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat a rendelkezésére álló adatok
alapján állapíthatja meg. A jogdíjat a szolgáltató a felhasználás tárgynegyedévét követő hónap utolsó napjáig köteles
megfizetni (esedékesség). Ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az elszámolás a megszűnés napjára
nézve a megszűnéstől számított tizenöt napon belül, a jogdíj a megszűnést követő hónap utolsó napjáig esedékes.
3.2.2. Az ARTISJUS azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználási szerződést, ha a szolgáltató a felhasználási
szerződésben rögzített jogdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és mulasztását a felszólítást
követő 5 munkanapon belül sem pótolja (lényeges szerződésszegés). Ebben az esetben ismételt szerződéskötéshez
az ARTISJUS óvadék letételét kérheti, amelynek összege a szolgáltató által végzett felhasználáshoz hasonló átlagos
felhasználás negyedévi jogdíjszintjéhez igazodik.
3.2.3. Ha a szolgáltató a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 3.2.1. pontban meghatározott esedékességét követő
nap. Amennyiben az ARTISJUS a szolgáltatóval felhasználási szerződést kötött, és a szolgáltató a jogdíjfizetéssel
késedelembe esett, a szolgáltató a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
3.2.4. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és
a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az
ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
3.3. Kedvezmények
3.3.1. Zeneművek jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználása esetében a szolgáltatókkal kötött,
a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott, %-os szerzői jogdíjfizetést előíró felhasználási
szerződésekben az ARTISJUS jogdíjkedvezményt nyújthat, ha
– az azzal érintett szolgáltatónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás
mértékére vonatkozó adatközlési kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésére figyelemmel eleget tett,
– a jogdíjkedvezmény nyújtását a felhasználás sajátos körülményei [pl. az Szjt. 38. § (5) bekezdésében említett
közcélú intézmények szabad felhasználás körén túlmenő, külön jogszabályban lehetővé tett vállalkozási
tevékenysége; a felhasználást magában foglaló szolgáltatásnak a már ismert és alkalmazott szolgáltatásokhoz
képest jellegében, tartalmában, bevételi vagy díjazási szerkezetében megnyilvánuló újszerűsége vagy a felhasználás
és ennek folytán a szolgáltató által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke] lehetővé és indokolttá teszik.
3.3.2. A szolgáltató által fizetendő jogdíj elszámolási időszakonként 5%-kal csökken, ha a szolgáltató a jelen
jogdíjközleménnyel érintett szolgáltatásai megismertetése érdekében közzétett reklámjának (hirdetéseinek) hitelt
érdemlő módon igazolt költségei elérik vagy meghaladják az általa az adott elszámolási időszakban fizetendő jogdíj
5%-át. A kedvezmény akkor nyújtható, ha az azzal érintett szolgáltatónak az ARTISJUS-szal szemben szerzőijogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vonatkozó adatközlési kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésére
figyelemmel eleget tett.
3.3.3. Zeneművek jelen jogdíjközlemény I. Fejezet 2.2. pontjában meghatározott felhasználása esetében arra
tekintettel, hogy a szolgáltató a felhasználási szerződésben vállalja, hogy jogdíjfizetésére az ARTISJUS az
I. Fejezet 2.2.2. pont első mondatát nem alkalmazza (pro rata temporis szabály nem alkalmazása), az ARTISJUS
a 2.2.1. pont szerint meghatározott jogdíj mértékéből a szolgáltatónak jogdíjkedvezményt nyújthat. A szolgáltató
a kedvezményes összegű jogdíjat az I. Fejezet 2.2.2. pont első mondatának alkalmazása nélkül köteles megfizetni,
azonban a jelen pont szerinti szerződéses feltétel alapján nem mentesül az II. Fejezet 4.1. pont szerinti és
a felhasználási szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége alól.

2309

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

3.3.4. A jogdíjkedvezmény nyújtása során az ARTISJUS a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az
egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett
azonos kedvezményeket nyújt.

4. Elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség
4.1. Általános rendelkezések
4.1.1. A szolgáltató a jogdíjfizetés mellett a jogdíjszámításhoz szükséges adatszolgáltatásra (elszámolás) és a jogdíj
felosztásához szükséges adatszolgáltatásra (adatszolgáltatás) köteles az Szjt. 16. § (7) és a Kjkt. 59. § (1) bekezdése
alapján. A szolgáltató az elszámolási kötelezettségét azon adatok szolgáltatásával teljesíti, amelyek a jelen
jogdíjközlemény és a felhasználási szerződés alapján a jogdíj kiszámításához szükségesek. A szolgáltató adatszolgáltatási
kötelezettségét a felhasznált zeneművek és a felhasználás körülményeinek a jelen jogdíjközleményben és a felhasználási
szerződésben előírt adatainak szolgáltatásával köteles teljesíteni. A szolgáltató elszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségét negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig köteles teljesíteni.
4.1.2. A szolgáltató köteles a szolgáltatásához egy ingyenes hozzáférést biztosítani az ARTISJUS részére.
4.1.3. A szolgáltató elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének a jelen jogdíjközlemény alapján kötött
felhasználási szerződésben meghatározott formában, módon és tartalommal köteles eleget tenni.
4.1.4. A felhasználási szerződés eltérő kikötése hiányában a szolgáltató elektronikus úton vagy elektronikus
adathordozón köteles az ARTISJUS rendelkezésére bocsátani az elszámolási időszakban felhasznált zeneművek
számát, hosszát, címét, szerzőjét, film vagy audiovizuális tartalom esetén a zenefelállítást, az elszámolási időszakban
történt lehívások, illetve letöltések számát, valamint a felhasználással összefüggésben elért teljes, áfa nélkül
számított bevételét és a bevétel típusának jelen jogdíjközlemény szerinti meghatározását.
4.1.5. A szolgáltató és az ARTISJUS megállapodhatnak, hogy a szolgáltató az elszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettsége körében szolgáltatandó adatokat a 2003. évi C. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit
nem sértő módon a műlehívással egyidejűleg internetes kapcsolat útján az ARTISJUS e célra folyamatosan
fenntartott adatbázisába (AIR-FOR) is regisztrálja.
4.1.6. A szolgáltató által az elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettsége körében szolgáltatott adatokat az ARTISJUS
üzleti titokként kezeli.
4.1.7. A zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén (pl. SMS, MMS, egyéb, műfelhasználással összekapcsolt
üzenet útján történő felhasználás) a szolgáltató az Szjt. 16. § (7) bekezdése és a Kjkt. 59. § (1) bekezdése alapján
köteles hitelt érdemlően [pl. a szolgáltatás elérési azonosítójának (telefonszámának) különválasztása útján]
akként elkülöníteni a zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tételének mértékére vonatkozó adatokat, hogy
a felhasználás mértéke megállapítható legyen. Ha a felhasználás mértékére vonatkozó adatokat a szolgáltató
a jelen jogdíjközleménnyel nem érintett egyéb emelt díjas szolgáltatás (pl. mobillogó-szolgáltatás) adataitól hitelt
érdemlően nem különíti el, az ARTISJUS a jogdíjszámítás alapjául az érintett emelt díjas szolgáltatással elért bevételt,
illetve az összes lehívás számát veszi figyelembe.
4.1.8. Az ARTISJUS vagy megbízottja a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a felhasználás módját
és mértékét ellenőrizheti. Az ARTISJUS jogosult közvetlenül vagy megbízottja útján a szolgáltatóval közösen
egyeztetett időpontban ellenőrizni a szolgáltató elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését,
valamint a számára közvetítői szolgáltatást, illetve díjbeszedést végző szolgáltató tételes elszámolásait. A szolgáltató
az ARTISJUS felhívására 15 napon belül köteles bemutatni azokat a számviteli bizonylatokat és számviteli
nyilvántartását, amelyek az elszámolásban és adatszolgáltatásban szereplő adatokat hitelt érdemlően igazolják.
4.1.9. A szolgáltató köteles az ARTISJUS-szal történő egyeztetés alapján a lehívásra hozzáférhetővé tett mű
azonosítására alkalmas elektronikus jogkezelési adatot [Szjt. 96. § (2) bekezdés] a lehívásra hozzáférhetővé
tett művön, illetve ahhoz kapcsolva kezelni. E kötelezettség csak az említett adat alkalmazásának nemzetközi
gyakorlatban való elfogadásától vagy szabvánnyá minősítésétől kezdve áll fenn.
4.2. Esedékesség, késedelmes elszámolás és adatszolgáltatás
4.2.1. Mivel a lehívásra hozzáférhetővé tétel fejében fizetett jogdíjak megállapításához és felosztásához
a 4.1. pontban meghatározott adatszolgáltatás nélkülözhetetlen, így lényeges szerződésszegésnek minősül,
ha a szolgáltató a jogdíj megállapításához és felosztásához szükséges adatokat a felhasználási szerződésben
meghatározott határidőben nem közli. Az ARTISJUS azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználási szerződést, ha
a felhasználó e mulasztását a felszólítást követő 5 munkanapon belül sem pótolja.
4.2.2. A 4.1. pont szerinti elszámolás, illetve adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén, feltéve hogy mulasztását
az ARTISJUS írásbeli felszólítását követően sem pótolja, a felhasználó a késedelem idejére kötbért köteles fizetni.
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A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által a késedelemmel érintett időszakot megelőző első
olyan naptári negyedéves időszakra fizetett szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a késedelmes
elszámolással, illetve adatszolgáltatással érintett szolgáltatásra vonatkozó elszámolást és adatszolgáltatását
szerződésszerűen teljesítette, de legalább egy napra 1500 Ft. A késedelem minden napjára 1500 Ft kötbért köteles
fizetni az a felhasználó is, aki/amely korábbi időszakra vonatkozóan a késedelmes adatszolgáltatással érintett
szolgáltatására vonatkozóan elszámolást és adatszolgáltatást még nem teljesített. A kötbért a felhasználó a napi
kötbér alapulvételével legfeljebb 184 napra számítottan köteles megfizetni.
4.3. Hibás elszámolás és adatszolgáltatás
4.3.1. Amennyiben az ARTISJUS által megadott felhasználási engedély hatálya alá tartozó művek számának/
arányának megállapítását a hiányos/hibás szolgáltatói adatszolgáltatás nem teszi lehetővé, a díjat az összes
felhasznált műre meg kell fizetni.
4.3.2. Amennyiben a felhasználó a 4.1. pont szerinti elszámolást, illetve adatszolgáltatást hibásan teljesíti, feltéve
hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli felszólítását követően sem pótolja, az elszámolás, illetve adatszolgáltatás
határnapjától a megfelelő elszámolás, illetve adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által a hibás
elszámolás, illetve adatszolgáltatással érintett időszakot megelőző első olyan naptári negyedéves időszakra fizetett
szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a késedelmes elszámolással, illetve adatszolgáltatással érintett
szolgáltatásra vonatkozó elszámolást és adatszolgáltatását szerződésszerűen teljesítette, de legalább egy napra
1500 Ft. A késedelem minden napjára 1500 Ft kötbért köteles fizetni az a felhasználó is, aki/amely korábbi időszakra
vonatkozóan a késedelmes elszámolással, illetve adatszolgáltatással érintett szolgáltatására vonatkozó elszámolást
és adatszolgáltatást még nem teljesített. A kötbért a felhasználó a napi kötbér alapulvételével legfeljebb 184 napra
számítottan köteles megfizetni.
4.3.3. Amennyiben a 4.1. pont szerinti hibás elszámolást, illetve adatszolgáltatást az ARTISJUS a 4.1.8. pont szerinti
ellenőrzése során tárja fel, és az elszámolásában, adatszolgáltatásban közölt és az ellenőrzéskor feltárt, jogdíjelszámolás
és jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatok között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, a szolgáltató hibás teljesítési
kötbérként köteles megfizetni legalább az eltérésből adódó, a felhasználó által fizetendő jogdíjkülönbözet kétszeresét,
abban az esetben is, ha a 4.3.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbér ennél alacsonyabb lenne.

5. A szolgáltató felelőssége, tartozásátvállalás
5.1. Amennyiben a jelen jogdíjközleménnyel érintett felhasználási folyamatban több olyan személy vagy szervezet
működik közre, amely az 1.16. pont szerint szolgáltatónak minősül, köztük a jelen jogdíjközlemény alapján
fizetendő jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozáselvállalásnak vagy tartozásátvállalásnak az ARTISJUS írásba foglalt
hozzájárulása esetén van helye. Ezen hozzájárulás feltétele különösen, hogy a tartozást elvállaló vagy átvállaló
szolgáltató
– a lehívásra hozzáférhetővé tétel teljes felhasználási folyamatában az összes közreműködőt és közreműködőként
a tanúsított felhasználási cselekményt (többszörözés, illetve nyilvánossághoz közvetítés) az ARTISJUS-szal legkésőbb
a szolgáltatás megkezdésekor írásban megjelölje, valamint
– írásban kötelezettséget vállaljon annak biztosítására, hogy az ARTISJUS a felhasználás módját, körülményeit és
mértékét a teljes felhasználási folyamat összes közreműködője tekintetében személyesen vagy képviselője útján
ellenőrizni tudja.
5.2. Az ARTISJUS hozzájárulhat ahhoz is, hogy a tartozást a külföldi szolgáltató belföldi képviselője vállalja el vagy
vállalja át, ha a képviselő igazolja, hogy fel van jogosítva a saját nevében a szolgáltató javára vagy a szolgáltató
nevében és képviseletében bármely más, a lehívásra hozzáférhetővé tétel folyamatában részt vevő szolgáltatóval
szerződést kötni és/vagy e körben ellenértéket átvenni, illetve az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötni és
ennek fejében jogdíjat fizetni.

6. „ARTISJUS” védjegy használata
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások engedélyezésével összefüggésben
ingyenesen nem kizárólagos védjegyhasználati engedélyt ad a szolgáltatónak az „ARTISJUS” védjegy használatára.
Az engedély időbeli hatálya az engedélyezett felhasználás tartamához igazodik. A szolgáltató a védjegyet az
engedélyezett nyilvánossághoz közvetítéssel összefüggésben köteles a szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő
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számára könnyen észlelhető módon megjeleníteni, egyéb körben a védjegyet nem használhatja. A megjelenítéssel
kapcsolatban a szolgáltató jogosult és köteles utalni arra, hogy a felhasználáshoz az ARTISJUS-tól engedélyt kapott.

7. Egyéb rendelkezések
7.1. Az I. Fejezetben meghatározott jogdíj a zeneművek belföldi, a jelen jogdíjközleményben meghatározott
felhasználásának az ellenértékét foglalja magában.
Ha az ARTISJUS és a szolgáltató között létrejött felhasználási szerződésbe foglalt engedély csak belföldre hatályos,
a földrajzi terület helyett a belföld más ismérvvel is (pl. a Magyarországot jelölő országhívó szám) meghatározható.
7.2. A Magyarország területét is érintő, több országra kiterjedő (multiterritoriális) felhasználások, valamint a külföldi
felhasználások esetleges jogosítására jelen jogdíjközlemény automatikusan nem terjed ki; az azokra irányadó
jogdíjmértékeket és egyéb feltételeket az ARTISJUS egyedi szerződésekben vagy általános szerződési feltételekben
rendezi.
7.3. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján az ARTISJUS olyan szolgáltatóval (felhasználóval) köt felhasználási
szerződést, amelynek a szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben részes másik állam,
a) a felhasználási szerződéssel összefüggő, bármely vita eldöntésére, amely a jelen jogdíjközlemény alapján kötött
szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak létezésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogvita elbírálására a Magyarország hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és a jogvita eldöntésére a b) pontban említett kivétellel a magyar
jogot, elsősorban az Szjt.-t és az Szjt.-ben nem szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni,
b) ha a felhasználási szerződéssel összefüggésben a felek között olyan vita keletkezik, amelynek tárgya az, hogy
a szolgáltató vagy közreműködője szerzői jogsértést követett el, a vita eldöntésére annak az államnak a jogát kell
alkalmazni, amelynek a területén a jogsértő felhasználás megtörtént.
A jelen pont alkalmazásában a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek szokásos
tartózkodási helye a központi ügyvezetésük helye.
7.4. A jelen jogdíjközlemény szerint köthető felhasználási szerződések és egyéb nyilatkozatok csak írásbeli alakban
érvényesek. Az ARTISJUS a szolgáltatóval (felhasználóval) való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben
az esetben az ARTISJUS és a szolgáltató (felhasználó) közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön
megállapodás szabályozza.
7.5. A felhasználási szerződések tartama legfeljebb a naptári évre szólhat, vagy olyan bontó feltételt tartalmazhat,
amely szerint a szerződést az ARTISJUS 3 hónap felmondási idővel felmondhatja, ha a felhasználás technikai
körülményei vagy a jogosítás jogi jellegű előfeltételei úgy változnak meg, hogy a változás az átengedett
felhasználási jog terjedelmét, a jogátengedés vagy a szerzői jogdíj meghatározásának módját, illetve a kikötött
szerzői jogdíj mértékét lényegesen érinti.

III. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános
előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb
feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel
és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról
és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K17)

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében,
25. § (1), (4), (5) és (6) bekezdéseiben, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá
a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ) és az
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel (EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának,
illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült
másolatok nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint
– az I. Fejezet 3.1.2. és 3.2.2. pontja esetében az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzők, továbbá az
Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók javára a FilmJus Filmszerzők és
Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, a MAHASZ-szal,
valamint az EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy
másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján
vagy egyéb módon – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és
csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében
a felhasználás engedélyezésének fejében fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj),
valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak
1.1. Bevásárlóközpontokban, áruházakban, kereskedelmi üzletekben, állandó jellegű kiállító- és árubemutatótermekben – melyek működési engedélyében meghatározott fő (jellegadó, első helyen megjelölt) üzletkör áruk
értékesítése – gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az üzlet alapterülete szerint az alábbi szerzői
jogdíjat kell fizetni havonta:
1–50 m2

2 128 Ft/hó alapdíj

51–200 m2

2 128 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 1,67%-a

201–500 m2

7 459 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 1,33%-a

501–2 000 m2

15 949 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 1%-a
47 869 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,87%-a

2 001–5 000 m2
5 001–10 000 m

2

10 001–20 000 m2

103 399 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,74%-a
182 149 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,67%-a

324 749 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,61%-a
20 000 m2 felett
Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re eső jogdíjrészösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki.
A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt
lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni.
A bevásárlóközpontokban a közös területhez kell számítani a sétálóutcák, folyosók, mosdók alapterületét, valamint
azon üzletek alapterületét is, amelyek a közös területtel egy légtérben vannak, ha az itt említett területen csak
központilag sugárzott gépzene-felhasználás van.
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1.2. Szolgáltató üzletekben, amelyek a működési engedélyükben meghatározott fő jellegadó, első helyen megjelölt
üzletkör szerinti szolgáltatások alapján a jelen jogdíjközleményben egyéb helyen nevesítve nincsenek (például
szépségszalon, szolárium, kozmetika, fodrászat stb.), továbbá ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint
egyéb nyilvános váróhelyiségekben – gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az üzlet alapterülete
szerint az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1–50 m2

2 819 Ft/hó alapdíj
2 819 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 1,61%-a

51–200 m

2

9 628 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 1,43%-a

201–500 m2
501–2 000 m

21 721 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,95%-a

2 001–5 000 m2

61 891 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,8%-a

2

129 541 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,77%-a

5 001–10 000 m2

238 091 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,64%-a

10 001–20 000 m

2

418 491 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,54%-a
20 000 m2 felett
Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re eső jogdíjrészösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki.
A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt
lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni.
1.3. Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet
15.1. pont) esetén m2-enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 20%-át kell fizetni.
1.4. Munkahelyeken (például üzemcsarnokokban, gyárakban, műhelyekben, irodákban és egyéb, kizárólag
a munkavállalók által használt helyiségekben) a munkáltató általi gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén
m2-enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.
1.5. Spa és wellness szolgáltatásokat (masszázs, pezsgőfürdő, szauna stb.) nyújtó üzletekben, létesítményekben,
valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedőfolyosókon, pihenő- és váróhelyiségekben történő
gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén a létesítmény zenefelhasználással érintett alapterülete alapján
havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 170%-át kell fizetni.
2. Üzemanyagtöltő állomásokon a kútoszlopok közötti területen történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont)
esetén a kútoszlopok számától függően az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1–5 kútoszlop esetén 1000 Ft;
5 kútoszlop felett 1000 Ft és kútoszloponként további 100 Ft.
3.1.1. Egészségügyi intézményben (például rendelőintézet, kórház), valamint egyéb egészségügyi szolgáltatónál
(például háziorvos, szakorvos) a betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben,
valamint a betegek által közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltöző, rendelő,
kezelőszoba, társalgó, hall) történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell
fizetni:
Egy épület esetén havonta és m2-enként:
1–20 m2 között

2958 Ft

18 Ft, de legfeljebb 7140 Ft szerzői jogdíjat, továbbá
a 20 m feletti terület után m -enként további
ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2., 3., 4. stb. szint) szintek után, azok alapterületétől
függetlenül, szintenként 3060 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
Amennyiben több épület több szintjén is történik gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont), akkor a szintenként
fizetendő szerzői jogdíjat épületenként külön-külön kell számítani.
2

2

3.1.2. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben,
betegszobákban történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték
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útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén [B) oszlop] a szobaszámtól
függően az alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:
Betegszobák száma

A) gépzene-felhasználás

B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

1–25 szobáig

7 140 Ft

237 Ft

26–50 szobáig

13 260 Ft

560 Ft

51–100 szobáig

23 460 Ft

1 099 Ft

101–150 szobáig

30 600 Ft

2 177 Ft

151 szoba felett

36 720 Ft

3 254 Ft

3.2. Abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény, illetve egyéb egészségügyi szolgáltató az adott helyiségben
vagy helyiségekben kizárólag vagy túlnyomórészt a központi költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási Alap
terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, az alábbi jogdíjakat kell fizetni:
3.2.1. A betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben, valamint a betegek által
közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltöző, rendelő, kezelőszoba, társalgó, hall)
történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
Egy épület esetén havonta és m2-enként:
1–20 m2 között

1224 Ft

9 Ft, de legfeljebb 3060 Ft szerzői jogdíjat, továbbá
a 20 m feletti terület után m -enként további
ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2., 3., 4. stb. szint) szintek után, azok alapterületétől
függetlenül, szintenként 1224 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
Amennyiben több épület több szintjén is történik gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont), akkor a szintenként
fizetendő szerzői jogdíjat épületenként külön-külön kell számítani.
2

2

3.2.2. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben,
betegszobákban történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték
útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szobaszámtól
függően az alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:
Betegszobák száma

A) gépzene-felhasználás

B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

1–25 szobáig

3 570 Ft

118 Ft

26–50 szobáig

6 630 Ft

280 Ft

51–100 szobáig

11 730 Ft

550 Ft

101–150 szobáig

15 300 Ft

1 080 Ft

151 szoba felett

18 360 Ft

1 600 Ft

4.1. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet
15.1. pont) esetén hangszórónként havonta 1864 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
4.2. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet
15.1. pont) esetén, amennyiben a jogdíjfizető önkormányzat vagy polgármesteri hivatal, hangszórónként havonta
1087 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
4.3. Közterületen, időszakos jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet
15.1. pont) esetén naponta 2153 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
5. Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítást végző kereskedelmi tevékenység során történő
gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta 1783 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
6.1. Járművekről történő reklám- vagy propagandacélú gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén havonta
2413 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
6.2. Járművekről történő reklám- vagy propagandacélú élőzene-felhasználás (II. Fejezet 15.2. pont) esetén havonta
4488 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
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7.1. A vásár, kiállítás, árubemutató szervezője az alábbi szerzői jogdíjat köteles fizetni:
7.1.1. Rendezvények esetén (koncert, diszkó, divatbemutató, showműsor, zenés sportbemutató) helyszínenként és
naponta:
Budapesten
57 288 Ft
vidéken a vásár alapterülete alapján
5 000 m2-ig

34 894 Ft

5 000 m felett
7.1.2. Háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta

43 156 Ft

2

Budapesten hangszórónként és képernyőnként
vidéken a vásár alapterülete alapján

1 749 Ft

3 000 m2-ig

12 653 Ft

3 001–5 000 m2-ig

20 773 Ft

5 001–10 000 m2-ig

26 850 Ft

10 000 m felett minden megkezdett 5 000 m után további
2

6 228 Ft

2

7.2. A vásáron, kiállításon vagy árubemutatón a kiállítóknak az általuk a kiállításra bérbe vett területen az alábbi
szerzői jogdíjat kell fizetni:
7.2.1. Rendezvények (például koncert, diszkó, divatbemutató, sportbemutató) után az alábbi szerzői jogdíjat kell
fizetni naponta:
Budapesten

16 740 Ft

vidéken
10 359 Ft
7.2.2. Háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni naponta:
Budapesten

4 196 Ft

vidéken

3 566 Ft

7.3. A 7.1.1. és a 7.2.1. pontban foglalt rendezvény esetén, amennyiben a rendezvény szervezője a rendezvény
megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása
előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.
8.1.1. Nyilvános filmvetítés vagy videó-előadás esetén a filmben, audiovizuális műben megfilmesített zenemű
felhasználásáért az áfát nem tartalmazó jegybevétel 1,5%-ának megfelelő mértékű szerzői jogdíjat, de legalább az
alábbi, nézők száma alapján számított minimum szerzői jogdíjat kell fizetni:
1–30 főig

204 Ft

31–70 főig

510 Ft

71–100 főig

926 Ft

101–250 főig

1122 Ft

251–500 főig

1330 Ft

501–1000 főig

2003 Ft

1000 fő felett
6641 Ft
8.1.2. Filmszínházakban a fő filmvetítésen kívüli (például háttér-, előzetes vagy a filmvetítés szünetében történő)
gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén előadásonként 93 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
8.1.3. A filmszínházak havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig az előadott filmek címét és az
előadások számát tartalmazó műsort kötelesek benyújtani az ARTISJUS-nak. A filmszínház a díjfizetéssel
a felhasználási engedélyt havonta köteles megszerezni.
8.2. Színpadi előadás cselekményén kívül történő (például háttér-, előzetes vagy az előadás szünetében történő)
– gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén előadásonként

2717 Ft

– kizárólag élőzene-felhasználás (II. Fejezet 15.2. pont) esetén előadásonként
szerzői jogdíjat kell fizetni.

4348 Ft

8.3. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, művészeti, közművelődési és egyéb,
többfunkciós kulturális intézményekben végzett központi háttérzene jellegű gépzene-felhasználás (II. Fejezet
15.1. pont) esetén négyzetméterenként és havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.
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8.4. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, művészeti, közművelődési és egyéb,
többfunkciós kulturális intézményekben végzett, a 8.1–8.3. pontok hatálya alá nem tartozó, egyéb, nem háttér
jellegű gépzene-felhasználás esetén 540 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.
8.5. Konferenciák alkalmával történő háttér jellegű zenefelhasználás esetén
– gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta

4348 Ft

– kizárólag élőzene-felhasználás (II. Fejezet 15.2. pont) esetén naponta

4892 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.
9.1. A tömegközlekedés körében menetrend szerint közlekedő, személyszállítást végző vízi és szárazföldi
járműveken (például hajó, autóbusz, vonat) történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén a jármű
járműnyilvántartás szerinti üzemben tartójának járművenként havonta 1155 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
9.2. Nem tömegközlekedés keretében, nem menetrend szerint közlekedő (bérbeadás céljára fenntartott vagy
utazásszervezés, utazásközvetítés, idegenforgalmi szolgáltatás során közlekedtetett) járműveken, taxikban
(a 9.3. és 9.4. pont szerinti járművek kivételével) történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén a jármű
járműnyilvántartás szerinti üzemben tartójának a jármű férőhelyének számától függően az alábbi szerzői jogdíjakat
kell megfizetni járművenként és havonta:
1–10 főig

683 Ft

11–25 főig

1033 Ft

26–40 főig

1382 Ft

41–55 főig

1729 Ft

55 fő felett

2066 Ft

9.3. Repülőgépen történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén a jármű légi jármű lajstromba vagy
nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartójának az alábbi szerzői jogdíjakat kell megfizetni járatonként:
– amennyiben zenefelhasználás csak a földön történik

673 Ft

– amennyiben zenefelhasználás levegőben is történik

2252 Ft

9.4. Olyan vízi és szárazföldi közlekedési járműveken, amelyeken idegenforgalmi, szórakoztató vagy egyéb
kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak (például nosztalgiahajó/vonat, sétahajó, városnéző járat), az alábbi szerzői
jogdíjakat kell fizetni járatonként
a) háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén

1413 Ft

b) háttér jellegű élőzene-felhasználás esetén

2218 Ft

c) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő
– gépzene-felhasználás (előadóművész fellépése, karaoke, tánc nélküli DJ) esetén

2754 Ft

– élőzene-felhasználás (előadóművész fellépése) esetén

3448 Ft

d) zenés táncos rendezvény keretében történő
– gépzene-felhasználás (diszkó) esetén

6897 Ft

– élőzene-felhasználás (bál) esetén

8642 Ft

9.5. Amennyiben egy járaton többféle zenefelhasználás [9.4. a)–b)–c)–d)] is történik, az ennek megfelelő jogdíjakat
külön-külön kell megfizetni.
9.6. A 9.4. pontban meghatározott zenefelhasználások esetén a jármű befogadóképességét alapul véve minden
megkezdett 50 fő után a két legdrágább belépődíjnak megfelelő összeget, kötelező fogyasztási díj esetén pedig
szintén a jármű befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után egy kötelező fogyasztási díjnak
megfelelő összegű szerzői jogdíjat is meg kell fizetni járatonként az egyébként fizetendő szerzői jogdíjon felül.
10.1. Sporteseményen történő háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta, amennyiben
egy napon több elkülönült (pl. belépődíj szedése esetén külön belépődíj ellenében látogatható vagy belépődíj
szedése nélkül is, más, cserélődő közönség által látogatott) sporteseményt tartanak ugyanazon a helyszínen, akkor
egy napon belül sporteseményenként
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1–200 fő befogadóképességig

2 724 Ft

201–500 fő befogadóképességig

5 098 Ft

501–1 000 fő befogadóképességig

7 650 Ft

1 001–5 000 fő befogadóképességig

14 368 Ft

5 001–10 000 fő befogadóképességig

21 551 Ft

10 001–30 000 fő befogadóképességig

40 319 Ft

30 001–60 000 fő befogadóképességig

60 481 Ft

60 001–120 000 fő befogadóképességig

90 717 Ft

120 000 fő befogadóképesség felett

136 074 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.
10.2. Amennyiben a sportesemény a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó külön (a tárgyévben alkalmazandó
„Sz” jelű) jogdíjközlemény szerinti programot is tartalmaz (pl. koncert, diszkó), akkor a 10.1. pont szerinti jogdíjon
felül a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű jogdíjközlemény 7.1. pontja szerinti szerzői jogdíjat is meg kell fizetni.
11.1. Műjégpályákon, természetes jégpályákon és görkorcsolya-pályákon történő zenefelhasználás esetén
a befogadóképesség figyelembevételével minden megkezdett 50 fő után naponta a legdrágább jegy árának
megfelelő szerzői jogdíjat kell fizetni. Amennyiben a belépődíjat naponta több alkalommal szedik, a szerzői jogdíjat
alkalmanként kell fizetni.
11.2. Amennyiben belépődíjat nem szednek, úgy legfeljebb 100 fő befogadóképesség esetén naponta 714 Ft szerzői
jogdíjat, 100 fő feletti befogadóképesség esetén naponta 1020 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
12.1. Strandokon, uszodákban, gyógyfürdőkben, kempingekben, élmény- és kalandparkokban történő központi
gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1 000 fő befogadóképességig

14 132 Ft

minden további megkezdett 1 000 fő után további

8 370 Ft

12.2. Aquaparkokban, vízi vidámparkokban és egyéb, emelt szintű szolgáltatást nyújtó fürdőhelyeken történő
központi gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1 000 fő befogadóképességig

21 849 Ft

minden további megkezdett 1 000 fő után további

9 504 Ft

13.1. Zenés csoportos sport- és egyéb szabadidős vagy oktatás jellegű foglalkozáson (például aerobic, kondicionáló
torna, táncóra) történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) után a heti óraszámot alapul véve az alábbi
szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban

Egyéb településen

Heti 1–5 alkalom

2 992 Ft

2 500 Ft

Heti 6–14 alkalom

8 479 Ft

5 984 Ft

Heti 15–21 alkalom

12 718 Ft

8 950 Ft

Heti 22 alkalomtól

12 718 Ft + a heti 21 alkalmat meghaladó
számú alkalmak után 611 Ft

8 950 Ft + a heti 21 alkalmat meghaladó
számú alkalmak után 599 Ft

Értelmező magyarázat a 13.1. ponthoz arra az esetre, ha a heti óraszám meghaladja a 21 alkalmat: amennyiben
például Budapesten a heti óraszám 25 alkalom, azaz a 21 alkalmat a heti óraszám 4-gyel haladja meg, akkor a havi
jogdíj összege az alábbiak szerint számítandó: 12 718 Ft + (4 × 611 Ft) = 15 162 Ft.
13.2. Amennyiben a felhasználó az óraszámot havi bontásban adja meg, és a havi óraszám legfeljebb 1 és 3 alkalom
közötti, akkor az alábbiak szerinti havi jogdíjat kell fizetnie:
Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban

2101 Ft

Egyéb településen

1749 Ft
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13.3. Kondicionáló termekben, valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedő folyosókon, pihenőés váróhelyiségekben történő háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén a létesítmény
zenefelhasználással érintett alapterülete alapján az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú
városban

Egyéb településen

1–100 m2-ig

4 827 Ft

4 344 Ft

101–200 m2-ig

6 278 Ft

5 650 Ft

201–500 m2-ig

8 475 Ft

7 628 Ft

501–1000 m -ig

14 002 Ft

12 602 Ft

1001-2000 m2-ig

23 101 Ft

20 791 Ft

2000 m2 felett

36 960 Ft

33 264 Ft

2

14.1. Utazó vidámparkokban (mutatványosok: körhinta, hajóhinta, céllövölde stb.) történő zenefelhasználás esetén
vidámparkonként 26 416 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni évente.
14.2. Állandó vidámparkokban történő zenefelhasználás esetén hangfalanként és naponta 913 Ft szerzői jogdíjat
kell fizetni.
14.3. Cirkuszok előadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zeneművek felhasználásáért az áfát nem tartalmazó
jegybevétel 5%-át kell szerzői jogdíjként fizetni. Az e pontban foglalt előadás esetén, amennyiben az előadás
szervezője az előadás megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy az
előadás megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben
részesül.
15.1. Játékkaszinókban gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2203 Ft szerzői jogdíjat kell
fizetni.
15.2. Játéktermekben gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta
1–50 m2-ig

1055 Ft

51–100 m -ig

1173 Ft

101–200 m2-ig

1295 Ft

200 m2 felett

1422 Ft

2

szerzői jogdíjat kell fizetni.
15.3. Nyerőgép nélküli játéktermekben (csak ügyességi játékokkal felszerelt), valamint biliárdtermek és
bowlingpályák esetében történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén a 15.2. pontban meghatározott
szerzői jogdíj 50%-át kell fizetni.
15.4. A 15.1., 15.2. és 15.3. pont szerinti felhasználási helyeken történő kizárólag élőzene-felhasználás (II. Fejezet
15.2. pont) vagy fő műsorszámként történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2838 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni.
15.5. Ha a 15.1., 15.2. és 15.3. pont szerinti felhasználási helyeken a zenefelhasználás olyan eszköz alkalmazásával
(például zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetővé teszi, hogy a közönség tagja – az általa fizetett külön
díj ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zeneművet, akkor a 15.1., 15.2. és 15.3. pontban
megállapított szerzői jogdíjak 10%-kal emelkednek.
16. Erotikus szolgáltatást, illetve szexuális és fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtó üzletekben (például peep
show, masszázsszalon) történő gépzene-felhasználás (II. Fejezet 15.1. pont) esetén naponta 1428 Ft szerzői jogdíjat
kell fizetni.
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17. Távbeszélő útján megvalósuló, lehívásra hozzáférhetővé tételnek nem minősülő [Szjt. 26. § (8) bekezdés első
mondat] zenefelhasználás után az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
17.1. Kapcsolási, várakozási idő alatt megvalósuló zenefelhasználás esetén:
Zenefelhasználást lehetővé tevő technikai eszközönként (például központ, alközpont) a technikai eszközt üzemeltető:
1–20 vonalig, havonta

2076 Ft

21–100 vonalig, havonta

3120 Ft

ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további
szerzői jogdíjat köteles fizetni.

1043 Ft

17.2. Emelt díjas távközlési szolgáltatás nyújtása során megvalósuló zenefelhasználás (ide nem értve a külön
jogdíjközleményben meghatározott, távközlési szolgáltatás keretében megvalósuló lehívásra hozzáférhetővé tételt)
esetében a szolgáltató:
1–20 vonalig, havonta

2 707 Ft

21–50 vonalig, havonta

9 382 Ft

51–100 vonalig, havonta

18 754 Ft

ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további
5 217 Ft
szerzői jogdíjat köteles fizetni.
A jelen pont alkalmazása során vonalnak kell tekinteni a hívó fél által önálló kapcsolási számmal hívható fővonalat,
valamint az önálló kapcsolási számmal rendelkező mellékállomást is. A vonalak számát az egyidejűleg lefolytatható
beszélgetések száma határozza meg.
18. Rendelkezés az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján
18.1. Az 1–17. pontokban meghatározott gépzene-felhasználások (II. Fejezet 15.1. pont) esetén [ide nem
értve a 8.1.1. pont szerinti gépzene-felhasználást és a 3.1.2. B) oszlop, 3.2.2. B) oszlop szerinti felhasználást)]
az ott megállapított szerzői jogdíjak mellett további 30,5%, az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók
közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni akkor, ha
kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen és
közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre
a zeneszolgáltatáshoz. A jelen pont nem alkalmazható a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó élőzenefelhasználások esetén.
18.2. A jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal
egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja
a szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat
a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös
jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak
között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt
nyilvántartásba vétele és a Kjkt. 9. § (1) ) bekezdése alapján saját nevében végzi.
19. A 3.1.2., 3.2.2. pontok B) oszlopaiban foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § (4) bekezdése szerinti szerzői és szomszédos
jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

II. Fejezet
Közös rendelkezések
1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben
eljárni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak
jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni.
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől
teszi függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése
előtt megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos
mértékű felhasználási engedélyt szerez.
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1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves időszakra – ennél rövidebb vagy idényjellegű üzemeltetés esetén pedig
az üzemeltetés teljes időtartamára – előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen,
legkésőbb a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni. [Szjt. 25. § (5) bekezdés]
1.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja az 1.2. pont szerinti esedékességet követő nap. Amennyiben
a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett, a Ptk. szerinti
behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
1.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét az 1.2. pontban meghatározott
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőig
elmulasztja megfizetni, és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot
az 1.3. pont szerint köteles megfizetni.
1.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és
a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az
ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
2.1. A jelen jogdíjközlemény I. Fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet működési
engedélyében vagy tartalmilag ennek megfelelő közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltető minősül
felhasználónak. A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról vagy
tartozáselvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen
pont szerint az eseti rendezvény szervezőjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény
szerinti jogdíjat e személy fizeti meg, az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához mint
tartozásátvállaláshoz vagy tartozáselvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat. Az eseti rendezvény szervezőjének
a jelen pont szempontjából azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely
jogcímen a nyilvános előadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve
támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező által
igénybe vett harmadik személy vagy szervezet szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt vagy
szervezetet igénybe vevőt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt vagy szervezetet igénybe
vevőnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt vagy szervezetet a szervezésért, illetve közreműködésért
megillető megbízási vagy egyéb díj nem minősül bevételnek.
3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt,
valamint a bármilyen forrásból származó befizetést (például egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint
a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy
tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési
kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben
a jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy
ellenértékét kell figyelembe venni.
3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendő.
Amennyiben a szerzői jogdíj meghatározásakor belépődíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja
a belépődíj áfa nélküli összege.
3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó
összegét, amely előfeltétele a műsoros előadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépőjegy,
műsormegváltás, adományjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvények részvételi díja,
meghívó, egyéni azonosító stb.).
4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és
a már megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles az
ARTISJUS-nak bejelenteni.

2321

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

5.1. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére
vagy megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget,
és az ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján
a felhasználó – a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles,
amelynek összege a fizetendő jogdíj összegével egyezik meg. Ha az Szjt. 25. § (5) bekezdése második mondata
szerint az érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, a költségátalány összege
a negyedéves időszakra fizetendő díj összegével egyezik meg. Ha a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes,
negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a költségátalány összege ezzel a díjjal egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti
ellenőrzés napját követően, az ellenőrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb
időtartamú vagy idényjellegű üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és
a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, és az 5.2. pont
szerinti bejelentés későbbi időpontot nem jelöl meg, a bejelentés a bejelentés napját magában foglaló
negyedév utolsó napján, de legkorábban a felhasználás megkezdésének napjától számított egy negyedévnek
megfelelő időszak utolsó napján lép hatályba. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az idényjellegű
üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a bejelentés legkorábban az idényjellegű
üzemeltetés időtartamának utolsó napján lép hatályba. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket
nem kell alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti
tevékenységének megszüntetése vagy szünetelése.
5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés adatai, illetve az egyéb
rendelkezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsájtó
tájékoztatása stb.) alapján állapítja meg. A helyszíni ellenőrzés során az ARTISJUS betekinthet a felhasználó
birtokában lévő azon okiratokba (ideértve a felhasználó pénzügyi dokumentumait és elszámolásait), amelyek olyan
pénzügyi, illetve kereskedelmi adatokat tartalmaznak, amelyek a jogdíj megállapításához vagy a jogdíj mértékének
ellenőrzéséhez szükségesek.
6.1. Zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása (élőzenei felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált művek címét, szerzőjét, az elhangzás időtartamát és az elhangzás
gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen
keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. §
(1) bekezdés].
6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlődik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követő hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás
(üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás (üzemeltetés) időtartamát
követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott időszakon belül nem rendszeresen
ismétlődik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követő
3 munkanapon belül köteles teljesíteni.
6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti, és mulasztását
az ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. pontban meghatározott
esedékességétől számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér
mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.
6.4. Amennyiben a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell
teljesíteni, a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy
negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás időtartamára fizetendő szerzői jogdíj.
6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér
mértékével.
7.1. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak a jelen
jogdíjközlemény hatálya alá, hanem a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelű), illetve
a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű) jogdíjközlemény hatálya alá
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tartoznak. Ebben az esetben a jelen jogdíjközlemény és az „Sz”, illetve „V” jelű jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is
meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha a zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben
történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel központilag történik.
7.2. Ha valamely üzletben vagy felhasználási helyszínen több értékesítőhelyen is megvalósul a jogdíjközleményben
rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelő
szerzői jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel történik.
7.3. Ha valamely felhasználónál a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élő zene,
műszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó stb.] is megvalósul, a megfelelő szerzői jogdíjat minden
felhasználásért külön-külön kell fizetni az I. Fejezetben meghatározottak szerint.
8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően
képviselő országos vagy regionális érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával
a hálózatban részt vevő összes felhasználóra kiterjedően a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben
meghatározott tételes vagy %-os szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS – az eset
körülményeihez igazodóan – átalányjogdíjat vagy a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott
jogdíjfizetésnél alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést is köthet (a továbbiakban:
átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés).
8.1.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és
bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (például műsor-)
közlési kötelezettségének 6. pont [Kjkt. 59. § (1) bekezdés] eleget tett;
b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését
a felhasználás sajátos körülményei vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által
fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, a gépzene-felhasználás esetében a felhasznált művekre (szomszédos jogi
teljesítményekre) vonatkozóan a felhasználók általi adat- (műsor-) közlési kötelezettségvállalás vagy a felhasználók
jelentős részének azonos országos vagy regionális érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az
érdekképviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt
lehetővé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése
során az ARTISJUS a szerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő
megkülönböztetést nem alkalmaz, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít. [Kjkt. 58. §
(1) bekezdés]
8.3.1. A felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei által indokolt, e pont szerinti felhasználási szerződésben
az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez
képest legfeljebb 15%-kal csökkentett jogdíjat alkalmaz.
8.3.2. A felhasználó sajátos körülményének tekinthető különösen
– az üzlet hátrányos területi elhelyezkedése, ha ennek következtében az üzlet alacsony jövedelmezőséget
valószínűsít (területi elhelyezkedés);
– az üzlet jövedelmezőségének időszakos és ismétlődő jelentős csökkenése más időszakokhoz képest (szezonalitás);
– a felhasználó által igazolt átmeneti gazdasági nehézség, amely a jogdíjfizetés elmaradásához vezethet, ha az
átalánydíjas szerződéssel a jogérvényesítési eljárás feltehetően elkerülhető.
8.3.3. A csökkentett mértékű jogdíjat tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg a jelen
pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség) esetén
a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.
8.4.1. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai
(az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által
fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált
művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti, és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy
a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.4.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az Európai Bizottság
2014. augusztus 8-i 868/2014/EU rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
működő regionális érdekképviseleti szervek minősülnek.
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8.5.1. Az ARTISJUS átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint működő hálózat (például
franchise) azon tagjával (például franchise adó), amely
– szerződésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelő biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás
mértékére, a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak
továbbítja.
8.5.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerződést kötő tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak)
a jogdíjfizetési kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerződés által biztosított
jogdíjfizetési lehetőséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a)
pontban foglalt feltételnek.
8.5.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megköthető
abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása
alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti működését a tagok közötti
szerződés határozza meg.
8.6. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez
képest legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek működését a felhasználó
ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior).
8.7. Az ARTISJUS a jogdíjközleményben tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 3%-kal csökkentett jogdíjat
igényel attól a felhasználótól, aki a II. Fejezet 16. pontja szerint az ARTISJUS által biztosított elektronikus
kapcsolattartásra az ARTISJUS-szal megállapodást köt, és az ARTISJUS-szal ténylegesen és kizárólagosan ezen az
elektronikus úton tart kapcsolatot. A jelen pont szerinti kedvezmény egy negyedévben a 9000 Ft-ot, illetve ennél
rövidebb időtartamra történő jogdíjfizetés esetén egy hónapban a 3000 Ft-ot nem haladhatja meg.
8.8. Az ARTISJUS a jogdíjközleményben tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 12 naptári hónap időtartamra
30%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónap időtartamra 20%-kal csökkentett, majd további 12 naptári
hónapra 15%-kal csökkentett jogdíjat igényel egy adott felhasználási hely tekintetében attól a felhasználótól, amely
a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban az érintett felhasználási helyen felhasználást nem végzett, és
a felhasználás megkezdését a jogdíjközlemény II. Fejezetének 4. pontja szerint az ARTISJUS felé önként bejelentette.
A jelen pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó felhasználási helyenként a felhasználás megkezdésétől számított
36 hónaponként egy alkalommal veheti igénybe. Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási
szerződés jelen 8.8. pont szerinti kikötése hatályát veszti, ha az ARTISJUS vonatkozó jogdíjközleménye bármely
érintett időszakra a jelen 8.8. pont szerinti jogdíjfizetést nem teszi lehetővé.
8.9. A gépzene-felhasználások esetében a felhasznált művekre és szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozó
hiteles és megbízható adat- (műsor-) közlés érdekében az ARTISJUS az ilyen adatközlést a felhasználók
nevében teljesítő olyan személlyel, amely a felhasználónak összetett, azaz a szolgáltatás technikai feltételeire és
a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) kiterjedő szolgáltatást nyújt (háttérzenei szolgáltatás,
illetve háttérzenei szolgáltató), és ezáltal a felhasznált művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények adatait
elektronikusan, a felhasználással egyidejűleg, zárt, elektronikus rendszerben gyűjti, és a felhasználás helyére és
időpontjára vonatkozó adatokkal együtt tárolja, olyan keretmegállapodást köthet, amelyben meghatározhatja
a felhasználóval köthető, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés keretfeltételeit
is. A felhasználóval a keretfeltételek alapján a felhasználási szerződést az ARTISJUS abban az esetben köti
meg, ha a felhasználó a vállalja, hogy adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő egyes kötelezettségeit
a keretmegállapodással rendelkező háttérzenei szolgáltató közreműködésével teljesíti. Az ARTISJUS a 8.2. pontnak
a háttérzenei szolgáltatókkal kötött keretmegállapodások tekintetében is köteles megfelelni.
8.10. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez
képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet,
valamint ebben a jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit is, ha ezzel
a felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek meghatározását
segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az ARTISJUS az ilyen
felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználókör megjelölésével honlapján közzéteszi, és a közzétételtől
számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási szerződést a közzétett
feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy a jelen pont szerinti szerződés
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hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra a jelen jogdíjközlemény szerint a felhasználási
engedélyt megszerzi, és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.
8.11. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény I. Fejezetének 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott, valamint ezekhez
kapcsolódóan az I. Fejezet 18. pontja szerinti jogdíjfizetéshez képest 12 naptári hónap időtartamra 50%-kal
csökkentett jogdíjat igényel a felhasználótól az olyan felhasználási hely, azaz kereskedelmi vagy szolgáltató üzlet
tekintetében, amelynek az alapterülete nem haladja meg a 30 m2 nagyságot, ha a felhasználó az adott felhasználási
helyen a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban felhasználást nem végzett, és vállalja, hogy
– a 12 naptári hónapra fizetendő jogdíjat felerészben a felhasználás megkezdését követő első hónap végéig,
felerészben a felhasználás megkezdését követő ötödik hónap végéig, de a teljes, 12 naptári hónapra fizetendő
jogdíjat legkésőbb 2017. december 31-éig az Artisjus felé megfizeti, és
– a 12 naptári hónapra a jelen pont alkalmazásával a felhasználás megkezdésekor megállapított jogdíjat abban az
esetben is megfizeti, ha a 12 naptári hónap alatt a felhasználást megszünteti, vagy olyan módon változtatja meg,
hogy jogdíjfizetési kötelezettsége csökkenne.
A jelen pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó felhasználási helyenként a felhasználás megkezdésétől számított
36 hónaponként egy alkalommal veheti igénybe.
8.12. A 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.10. pontok szerinti jogdíjfizetés összevontan nem alkalmazható. A 8.9. pont szerinti
jogdíjfizetés esetében a 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.8. pontok szerinti jogdíjfizetés a keretmegállapodás rendelkezései
szerint alkalmazhatóak; a keretmegállapodás e pontok alkalmazását, a 8.6. pont kivételével, kizárhatja. A 8.9. pont
szerinti jogdíjfizetés a 8.10. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható. A 8.11. pont szerinti
jogdíjfizetés a 8.3–8.6. és a 8.8–8.10. pontok szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható.
9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek
az ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. §
(4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre)
vonatkozó adat- (például műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] határidőben eleget
tett.
10. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és
mértékét a helyszínen ellenőrizheti. [Szjt. 25. § (4) bekezdés]
11.1. A zenefelhasználást végző üzletek, felhasználási helyszínek jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását
a zene-, illetve irodalmi művek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás
milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS
határozza meg.
11.2. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe
tartozó felhasználások esetén a közzétett jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok
figyelembevételével az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.
12.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen
jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt
megtörténik. Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott művekre is –
kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek mindegyike a folklór
alkotásának minősül [Kjkt. 10. § (1) bekezdés] vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt.
77. § (1) bekezdés] járó nyilvános előadás esetén kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek
mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
12.2. A jelen jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és szomszédos jogi védelem alatt álló
hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni.
Abban az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során
kizárólag olyan szerzői művek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre
nézve szerzői jogi védelem nem áll fenn, vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, úgy
a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat olyan mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás
jelen jogdíjközlemény szerint figyelembe vett körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.
12.3. Az I. Fejezet 3.1.1. pont hatálya alá tartozó egészségügyi intézménynek nem minősülő egészségügyi
szolgáltatónak az I. Fejezet 18. pontjában meghatározott szomszédos jogi jogdíjat nem kell abban az esetben
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megfizetnie, ha a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése az Európai Bíróság
C-135/10. számú ítéletében foglalt feltételek értelmében nem valósul meg. Ez nem érinti a felhasználó szerzői
jogdíjfizetési kötelezettségét.
13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai
művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű, nem
színpadra szánt szépirodalmi művek (például regények) teljes terjedelemben történő előadására. [Szjt. 25. §
(3) bekezdés]
14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes
áfát is tartalmazó összegben kell megfizetni.
15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki
eszközzel vagy módszerrel. [Szjt. 25. § (2) bekezdés b.) pont] Gépzene-felhasználás többek között:
– rádió, televízió műsorának lejátszása (hangszóróval történő megszólaltatása, illetve képernyőn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;
– a zenemű – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló –
példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videólejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó,
mp3-lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép-alapú zenegép vagy
egyéb erre alkalmas készülék útján; valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemű lejátszása
számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élőzene-felhasználás a zeneművek személyes előadóművészi
teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása. [Szjt. 25. § (2) bekezdés a.) pont]
16. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

III. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 17)
rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan
eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz
közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint
a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 26. § (3)–(4)bekezdésében,
27. §-ában, 28. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
– a szerzők, továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondatában meghatározott jog tekintetében az előadóművészek és
a hangfelvétel-előállítók javára a FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek
Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel, valamint az
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a rádió- vagy
televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve
közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas vagy
IP platform útján – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és
csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az ennek fejében
fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban: jogdíj), valamint
– az írók, a zeneszerzők és a szövegírók javára – a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik,
illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek
(pl. regények) felhasználása kivételével – a már nyilvánosságra hozott műveknek a nyilvánossághoz közvetítést végző
szervezethez kódoltan érkező rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő, bármely módon, így
különösen vezeték, műhold vagy IP platform útján megvalósított nyilvánossághoz közvetítése engedélyezésének feltételeit és az
ennek fejében fizetendő szerzői jogdíjakat
az alábbiakban állapítja meg:

I. Fejezet
Sugárzott rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítését, illetve
nyilvánossághoz közvetítését végző szervezetek által fizetendő jogdíjak
1. A közönség körében közvetlenül is fogható rádió- és televízió-műsoroknak az Szjt. 28. § (2) bekezdése szerinti
továbbközvetítése fejében fizetendő jogdíjak.
A rádió- vagy televízió-szervezetek, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként
elsődlegesen közvetítő szervezetek műsorában sugárzott, illetve nyilvánossághoz elsődlegesen közvetített
műveknek változatlan, csonkítatlan, továbbsugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas
vagy IP platform útján történő továbbközvetítését végző, az eredeti elsődleges nyilvánossághoz közvetítő (rádióvagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek (pl. ún. kábelszervezetek), szervezeti formájukra tekintet nélkül,
az egyes csatlakozott háztartások (előfizetők) részére továbbközvetített rádió- és televízió-műsorok után
a) legfeljebb 500 csatlakozott háztartásig:
televízió-műsoronként
rádióműsoronként
b) 500-nál több csatlakozott háztartás esetén:
televízió-műsoronként

1,66 Ft/hó/csatlakozott háztartás
0,65 Ft/hó/csatlakozott háztartás
4,08 Ft/hó/csatlakozott háztartás

rádióműsoronként
1,66 Ft/hó/csatlakozott háztartás
de – mind az a), mind a b) pont esetében – csatlakozott háztartásonként legalább 9,03 Ft/hó összegű jogdíjat
kötelesek fizetni.
c) Ha a csatlakozott háztartások száma amiatt, hogy a műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítése
nem vezeték útján, hanem a nyilvánossághoz továbbközvetítésre alkalmas egyéb eszközzel vagy módon történik,
vagy egyéb okból (pl. azért, mert a továbbközvetítésnek nincsenek előfizetői) nem állapítható meg, vagy
a továbbközvetítés fejében a közönség tagjai nem a továbbközvetített műsorok számához (műsorcsomagokhoz)
igazodó díjat fizetnek, akkor a továbbközvetítéssel elérhető háztartásszám, illetve a továbbközvetítés mint
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szolgáltatás igénybevételének mértékére vonatkozó egyéb adatok (pl. a műsorokhoz való tényleges hozzáférés
adatai, az előfizetői díjakból eredő bevétel) alapulvételével az 1. a), illetve 1. b) pontban a megfelelő időszakra
meghatározott jogdíjak közül az alacsonyabb összegű jogdíjat kell megfizetni.
d) Ha a változatlan, csonkítatlan, továbbsugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas
vagy IP platform útján történő továbbközvetítését végző, az eredeti elsődleges nyilvánossághoz közvetítő
(rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezet maga vagy közreműködő útján olyan összetett digitális
audiovizuális médiaszolgáltatást [pl. a csatlakozott háztartás (előfizető) részére a rádió-televízió szervezet vagy
közreműködője által összeállított kínálatból igény szerint vagy közel igény szerint nyújtott videoszolgáltatás,
időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás] nyújt, amelynek során egyéb jogdíjközlemény hatálya alá
tartozó felhasználási cselekményt is folytat, az összetett szolgáltatás változatlan, csonkítatlan, továbbsugárzással,
vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas vagy IP platform útján történő továbbközvetítésnek
minősülő részszolgáltatásának engedélyezése és a jogdíjigények teljesítése fejében az 1. a), illetve 1. b) pontban
meghatározott jogdíjat kell megfizetni.
e) Az összetett digitális audiovizuális médiaszolgáltatás keretében megvalósított felhasználásokra, amelyek más
jogdíjközlemények hatálya alá tartoznak, az alkalmazandó jogdíjközlemény szerint külön engedélyt kell kérni, és az
engedély fejében külön jogdíjat kell fizetni.
f ) A változatlan, csonkítatlan továbbközvetítést végző – az eredeti, elsődleges nyilvánossághoz közvetítő (rádióvagy televízió-) szervezettől különböző – szervezetnek akkor is az 1. a), illetve 1. b) pontban meghatározott jogdíjat
kell megfizetnie a továbbközvetítés engedélyezése és a jogdíjigények teljesítése fejében, ha a továbbközvetítést
a jelen 1. pont szerint úgy végzi nyílt IP platformon, hogy ahhoz az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
szerinti közvetítő szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe.
2. A nyilvánossághoz közvetítést végző szervezethez kódoltan érkező rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után
vagy (át)kódoltan történő, bármely módon, így különösen vezeték, műhold vagy IP platform útján megvalósított
nyilvánossághoz közvetítése fejében az Szjt. 26. § (3) és (4) bekezdése alapján a kábelszervezetek által fizetendő
szerzői jogdíjak.
A rádió- vagy televízió-szervezetek, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő
szervezetek műsorában kódoltan sugárzott, illetve nyilvánossághoz közvetített műveknek, kódoldás után vagy
átkódoltan történő, bármely módon, így különösen vezeték, műhold, vagy IP platform útján megvalósított
nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől
különböző szervezetek (pl. ún. kábelszervezetek), szervezeti formájukra tekintet nélkül, az egyes csatlakozott
háztartások (előfizetők) részére az általuk nyilvánossághoz közvetített rádió- és televízió-műsorokban felhasznált,
már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nyilvánossághoz közvetítése fejében
a) legfeljebb 500 csatlakozott háztartásig:
televízió-műsoronként
rádióműsoronként
b) 500-nál több csatlakozott háztartás esetén:
televízió-műsoronként

0,73 Ft/hó/csatlakozott háztartás
0,30 Ft/hó/csatlakozott háztartás
1,82 Ft/hó/csatlakozott háztartás

rádióműsoronként
0,73 Ft/hó/csatlakozott háztartás
de – mind az a), mind a b) pont esetében – csatlakozott háztartásonként legalább 4,09 Ft/hó összegű szerzői
jogdíjat kötelesek fizetni.
c) Ha a rádió- vagy televízió-szervezetek, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként
közvetítő szervezetek műsorában kódoltan sugárzott, illetve nyilvánossághoz közvetített műveknek, kódoldás után
vagy átkódoltan történő, bármely módon, így különösen vezeték, műhold vagy IP platform útján megvalósított
nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől
különböző szervezet maga, vagy közreműködő útján olyan összetett digitális audiovizuális médiaszolgáltatást
[pl. a csatlakozott háztartás (előfizető) részére a rádió-televízió szervezet vagy közreműködője által összeállított
kínálatból igény szerint vagy közel igény szerint nyújtott videoszolgáltatás, időben eltolt műsorérzékelést lehetővé
tevő szolgáltatást] nyújt, amelynek során egyéb jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználási cselekményt
is folytat, az összetett szolgáltatáson belül a jelen 2. pont bevezető részében meghatározott részszolgáltatással
megvalósított felhasználás engedélyezése és a jogdíjigények teljesítése fejében a 2. a), illetve 2. b) pontban
meghatározott jogdíjat kell megfizetni.
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d) Az összetett digitális audiovizuális médiaszolgáltatás keretében megvalósított felhasználásokra, amelyek más
jogdíjközlemények hatálya alá tartoznak, az alkalmazandó jogdíjközlemény szerint külön engedélyt kell kérni, és az
engedély fejében külön jogdíjat kell fizetni.

II. Fejezet
A jogdíjközlemény általános szabályai
1. Az Szjt. 26. §-a alapján a jelen jogdíjközlemény értelmében rádió-, illetve televízió-szervezet alatt a saját műsort
a nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzás, illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvivő szervezeteket kell
érteni.
2. A jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadása a jogdíj megfizetésétől függ. A felhasználó az
engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése előtt megfizetett jogdíj, illetve
jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékű felhasználási engedélyt
szerez.
3. Adatszolgáltatás a jogdíj kiszámításához (elszámolás), esedékesség, késedelmi kamat, elévülés
3.1. Ha a felhasználóval vagy felhasználói érdekképviseleti szervezettel kötött, átalányjogdíjat vagy csökkentett
mértékű jogdíjat tartalmazó szerződés eltérően nem rendelkezik, a jogdíj (jogdíjrészlet) kiszámításához
szükséges elszámolás naptári negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig a 4. pont szerinti
adatszolgáltatással együtt, a jogdíj pedig a negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes (esedékesség).
A jogdíjat az ARTISJUS a felhasználó által a felhasználás negyedévére teljesített elszámolás alapján, a jelen
jogdíjközlemény és a felhasználási szerződés rendelkezései szerint számítja ki. Amennyiben a felhasználó az
elszámolást határidőben nem teljesíti, az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat a rendelkezésére álló adatok alapján
állapíthatja meg.
3.2. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 3.1. pontban meghatározott esedékességét követő nap.
Amennyiben a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett,
a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
3.3. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jelen jogdíjközleményben
megállapított bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött
értesítés és a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás, vagy a jogdíj kiszámításához szükséges
bármely adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a díjfizető által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg
az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
4. Adatszolgáltatás a jogdíj felosztásához
4.1. Az I. Fejezet 1. pontja és az I. Fejezet 2. pontja szerinti szervezetek kötelesek a ténylegesen továbbközvetített
műsorfolyamokról adatot szolgáltatni. [Kjkt. 59. § (1) bekezdés]
4.2. Az adatszolgáltatás – ha a felek rövidebb határidőben nem állapodnak meg – negyedévente, a tárgynegyedévet
követő hónap 15. napjáig esedékes.
4.3. Az adatszolgáltatás az ARTISJUS által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által
kötött szerződésben meghatározott formátumban, elektronikus úton történik. A felhasználó adatszolgáltatásában
köteles feltüntetni az általa továbbközvetített, illetve nyilvánossághoz közvetített televízió-műsorok és
rádióműsorok megnevezését, a közvetítés naptári időszakát és az ebben az időszakban a televízió-műsorokkal
és rádióműsorokkal elért, csatlakozott háztartások számát. A felhasználó adatszolgáltatásában köteles az előző
mondat szerinti adatokat minden olyan televízió-műsorra és rádióműsorra vonatkozóan megadni, amelynek
a nyilvánossághoz közvetítésében, illetve továbbközvetítésében bármilyen módon részt vesz.
4.4. A jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a felhasználó a késedelem
idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által az adott
negyedévre fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A kötbér legmagasabb összege
a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
4.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás
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teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 4.4. pontban meghatározott késedelmi kötbér
mértékével.
5. Az ARTISJUS a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és mértékét
a helyszínen ellenőrizheti. Amennyiben a hibás elszámolást az ARTISJUS e pont szerinti ellenőrzése során tárja fel,
és az elszámolásában közölt és az ellenőrzéskor feltárt, jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatok között 5%-nál
nagyobb eltérés mutatkozik a szolgáltató javára, a szolgáltató köteles hibás teljesítési kötbért fizetni. A kötbér
mértéke az eltérésből adódó, a felhasználó által fizetendő jogdíjkülönbözet 20%-a.
6. A jelen jogdíjközleményben meghatározott, tevékenységüket megkezdő szervezetek jogdíja – működésük
első naptári évében – kizárólag beruházási célú, nem a működés folyamatos költségeit fedező költségvetési
támogatásuk és egyéb, megfelelő számviteli bizonylattal igazolt beruházási és/vagy tárgyieszköz-beszerzési
költségeik összegével csökkenthető. A csökkentés nem haladhatja meg a fizetendő jogdíj mértékének 50%-át.
E jogdíjkedvezménnyel együtt más jogdíjkedvezmény nem adható.
7. A felhasználókkal, illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően
képviselő országos érdekképviseleti szervezetekkel a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott
tételes vagy %-os szerzői jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat, vagy csökkentett mértékű jogdíjat
tartalmazó felhasználási szerződést is köthet. Átalánydíjas, vagy csökkentett mértékű jogdíjat tartalmazó
felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vonatkozó adatközlési
kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésére figyelemmel eleget tett,
b) a jelen pont szerinti felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, a felhasznált művek
sajátos, a jelen jogdíjközleményben szabályozott felhasználással érintett művek tipikus összetételétől való jelentős
eltérés, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke, vagy a felhasználó
által a jogdíj kiszámításához (3. pont) és a jogdíj felosztásához (4. pont) szükséges adatszolgáltatás tekintetében az
adatok feldolgozását megkönnyítő, egységes formátumú és tartalmú adatszolgáltatás vállalása, vagy a felhasználók
jelentős részének azonos országos érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdekképviseleti szerv
felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá
teszi.
A jelen pont szerinti szerződések megkötése során az azokkal érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód
követelményét sértő megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos
kedvezményeket kell biztosítani.
Országos érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető a jelen pont szerint szerződés, ha az
érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/
vagy az érintett felhasználók által fizetendő jogdíj kiszámításához (3. pont) és jogdíj felosztásához (4. pont)
vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatok, valamint
a műfelhasználás módja és mértéke ellenőrzését a II. Fejezet 5. pontján túlmenő ellenőrzési módon is lehetővé teszi,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8. A jelen jogdíjközleményben nem meghatározott felhasználások esetén, vagy abban az esetben, ha a jogdíjat
a felhasználó által a közönség tagja irányában alkalmazott üzleti modell miatt nem lehet a jogdíjközlemény egyes,
egyébként az adott felhasználásra alkalmazandó rendelkezései alapján megállapítani, a közzétett jogdíjmértékek
elveinek és arányainak alkalmazásával az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.
9. A jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások
során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik.
10. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.
11. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is
tartalmazó összegben kell megfizetni.
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III. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött
zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M17)

Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 18. §-ában,
19. § (1) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az
alábbiakban állapítja meg a nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részletek
többszörözésének, illetve terjesztésének engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb
feltételeit:

I. Fejezet
Jogdíjmértékek
1. Hangfelvétel
1.1. Hagyományos hangfelvétel-kiadás esetén a fogyasztói (áfa nélküli) ár 8%-a vagy a hangfelvétel-kiadó
nettó (áfa nélküli) átadási árának (terjesztői átadási ár, a továbbiakban: PPD) 11%-a közül a magasabb összegű
példányonkénti jogdíj, de legalább az alábbiakban megállapított példányonkénti jogdíjminimum fizetendő:
Megnevezés

Nemzetközi
rövidítés

Max. perc

Max.

Max.

műszám

műrészlet

Jd. min. (Ft)

Vagy

VINYL LEMEZ
45 ford. sz. 17 cm Single

S

8

2

6

40

45 ford. sz. 17 cm EP

EP

16

4

12

54

45 ford. sz. Maxi Single

DS

16

4

12

54

Disco Single Remix

RDS

16

4

12

60

Maxi Single Remix

RMS

16

4

12

60

LP 33 ford. sz. 17 cm EP

EPM

20

6

18

63

LP 33 ford. sz. 25 cm

MLP

30

10

24

80

LP 33 ford. sz. 30 cm

LP

60

16

28

160

LP Kompiláció

LP2

60

20

33

160

LP (CD LP-vel azonos tartalom)

LP3

80

20

40

160

LP (CD kompilációval azonos tartalom)

LP4

80

24

48

200

COMPACT LEMEZ (CD)
CD Single 2 mű

SCD

12

2

6

50

CD Singles

CDS

23

5

12

80

CD Maxi single

CDM

23

5

12

80

CD Maxi single remix

RCD

23

5

12

80

EP CD

EPCD

40

10

24

110

CD-LP

CD

80

20

40

180

CD kompiláció

CD2

80

24

48

220

SA

80

20

40

200

SA2

80

24

48

220

SACD
SACD kompiláció

KAZETTA (MC)
MC single

SMC

8

2

6

38

MC maxi

MMC

16

4

12

54

MC EP

EMC

16

4

12

58

MC Remix

RMC

16

4

12

58
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Nemzetközi

Megnevezés

rövidítés

Max. perc

Max.

Max.

műszám

műrészlet

Jd. min. (Ft)

Vagy

MC

MCP

30

10

24

63

MC LP

MC

60

16

28

100

MC kompiláció

MC2

60

20

33

120

MC (CD-vel azonos tartalom)

MC3

80

20

40

150

MC kompiláció (CD kompilációval azonos tartalom)

MC4

80

24

48

170

Dupla MC

DMC

120

32

56

200

MINIDISC
MD Single/Maxi Single

MDS

23

5

12

90

MD Maxi Remix

MDR

23

5

12

90

MD EP

MDP

30

10

24

160

MD2

80

24

48

210

80

20

40

180

120

24

48

220

MD kompiláció

DVD AUDIÓ
DVD Audió
DVD Audió

DIGITAL COMPACT CASSETTE
DCC

DC

80

20

40

210

DCC kompiláció

DC2

80

24

48

210

Ha a hangfelvételen a fenti táblázatban meghatározott műszámot vagy maximum időtartamot meghaladóan
történik zeneművek többszörözése, művenként és rögzítésenként további 13 Ft jogdíjminimum fizetendő.
1.2. Korábban kiadott hangfelvételek csökkentett áron történő utángyártása és újrakiadása esetén a hangfelvétel
kiadója az 1.1. pont szerinti jogdíjminimumokból
1.2.1. legfeljebb 25%-os jogdíjkedvezményben részesülhet, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– a hangfelvétel egy évnél régebben került kiadásra,
– a hangfelvétel átadási ára nem haladja meg CD esetén az áfa nélküli 1000 Ft-ot;
1.2.2. legfeljebb 50%-os jogdíjkedvezményben részesülhet, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– a hangfelvétel két évnél régebben került kiadásra,
– a hangfelvétel átadási ára nem haladja meg CD esetén az áfa nélküli 700 Ft-ot.
Az 1.2. pont szerinti jogdíjkedvezmények nem alkalmazhatóak az 1.1. pont szerinti százalékos módon megállapított
jogdíjakra.
1.3. Ha a hangfelvétel kiadója a könnyebb eladhatóság kedvéért két CD-ből vagy egy CD-ből és egy DVD-ből álló
kiadványt ad ki, arra a CD-re vagy DVD-re nézve, amelynek jogdíjminimuma alacsonyabb, az 1.1. pont szerinti
jogdíjminimumokból legfeljebb 50%-os jogdíjkedvezményben részesülhet. A jogdíjkedvezmény nem alkalmazható
az 1.1. pont szerinti százalékos módon megállapított jogdíjra.
1.4. Ún. DualDisc hordozón (ugyanazon hordozó DVD- és CD-oldalt egyaránt tartalmaz) történő kiadás esetén
az 1.1. pont szerinti százalékos módon és mértékekkel megállapított jogdíjat, de hordozónként legalább 250 Ft
jogdíjminimumot kell megfizetni.
1.5. Hangoskönyv (audio book, azaz irodalmi művek előadóművész által történő prózai előadásának hangfelvétele)
esetén a zeneművek hangfelvételen történő kiadásának engedélyezéséért a hordozó típusa és teljes időtartama
szerinti, az 1.1. pontban a CD-re, illetve az MC-re megállapított jogdíjminimumnak a hangfelvétel teljes időtartama
és a szerzői jogi védelem alatt álló zenei művek időtartama arányában meghatározott összegét kell jogdíjként
fizetni.
1.6. Zeneművek egyéb rögzítése/másolása és terjesztése (kiadása)
Ha a zeneművek kiadása nem az 1.1–1.6. pontban meghatározott hordozókon történik:
– művenként és rögzítésenként 25 Ft jogdíj fizetendő;
– zenei album többszörözése esetén az 1.1. pontban a CD-re megállapított jogdíj fizetendő. Ha a hordozón
az 1.1. pontban meghatározott műszámot, vagy maximum időtartamot meghaladóan történik az azonos zenei
albumhoz tartozó zeneművek többszörözése, művenként és rögzítésenként további 13 Ft jogdíj fizetendő.

2333

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2. CD-ROM, DVD-ROM
Zenét tartalmazó CD-ROM, DVD-ROM kiadása esetén megkezdett zenei percenként 5 Ft jogdíj fizetendő.
3. VHS, CD-Videó
a) Elsősorban zenei tartalmú (koncert, zenés portré, klip stb.) filmek kiadása esetén:
a fogyasztói (áfa nélküli) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a közül a magasabb összeg, de legalább a zenefelhasználás ideje
szerint az 1.1. pontban az MC-re megállapított jogdíjminimum fizetendő.
b) Játék- és egyéb filmek kiadása esetében:
a fogyasztói (áfa nélküli) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a közül a magasabb összegű*, de legalább az alábbiak szerinti
jogdíjminimum fizetendő:
Teljes lejátszási idő

Jogdíjminimum*

30’-ig

31 Ft

30’ felett, 60’-ig

52 Ft

60’ felett, 90’-ig

62 Ft

90’ felett, 120’-ig

83 Ft

120’ felett

104 Ft

* A jogdíjat a VHS, CD-Videó teljes lejátszási idejéhez viszonyított tényleges zenefelhasználás arányában kell megfizetni (pro rata temporis).

4. DVD-Videó, Blu-ray, HD DVD (nagy tárolókapacitású optikai diszk)
a) Elsősorban zenei tartalmú (koncert, zenés portré, klip stb.) filmek kiadása esetén:
a fogyasztói (áfa nélküli) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a közül a magasabb összeg, de legalább a zenefelhasználás ideje
szerint az 1.1. pontban a CD-re megállapított jogdíjminimum fizetendő.
b) Játék- és egyéb filmek kiadása esetében:
a fogyasztói (áfa nélküli) ár 4%-a vagy a PPD 5,5%-a közül a magasabb összegű*, de legalább az alábbiak szerinti
jogdíjminimum fizetendő:
Teljes lejátszási idő

Jogdíjminimum

60’-ig

20 Ft

60’–120’

30 Ft

120’ felett

45 Ft

* A jogdíjat a kiadvány teljes lejátszási idejéhez viszonyított tényleges zenefelhasználás arányában kell megfizetni (pro rata temporis).

c) Az e pontban meghatározott hordozókon korábban már kiadott filmek csökkentett áron történő
utángyártása és újrakiadása esetén a kiadó a 4. a) és 4. b) pont szerinti jogdíjminimumokból legfeljebb 50%-os
jogdíjkedvezményben részesülhet, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– a film két évnél régebben került kiadásra,
– a kiadvány átadási ára nem haladja meg az áfa nélküli 700 Ft-ot.
A jogdíjkedvezmény nem alkalmazható a 4. a) és a 4. b) pont szerinti százalékos módon megállapított jogdíjakra.
5. A 3. és 4. pontokban nem említett hordozón (pl. pendrive, memóriakártya stb.)
a) elsősorban zenei tartalmú (koncert, zenés portré, klip stb.) filmek esetén a filmbe foglalt zeneművenként és
rögzítésenként 25 Ft jogdíj fizetendő;
b) játék- és egyéb filmek esetében a 4. b) pont szerinti jogdíj fizetendő.
6. Zenegépek
a) Zenegépek (pl. jukebox, musicbox, és egyéb olyan eszközök, amelyeknek tárhelyére másolják a lejátszandó
zeneműveket.) felhasználója zeneműveknek a zenegép tárolójában nyilvános előadás céljára történő
többszörözésére tekintettel zenegépenként és naptári évenként 14 546 Ft jogdíjat köteles fizetni.
b) A jogdíj megfizetésével a felhasználó az engedély hatályban léte alatt a zenegépen korlátlan számú zenemű a.) pont
szerinti felhasználására szerez engedélyt. Az engedély hatálya arra a naptári évre terjed ki, amelyre a felhasználó
a jogdíjat megfizette. A felhasználó az engedélyt a felhasználás megkezdését megelőzően köteles az újonnan
létrehozott zenegépekre a jogdíj megfizetésével megszerezni. A tárgyévet megelőző évben már meglévő zenegépekre
a tárgyévi engedélyt a felhasználó legkésőbb a jogdíj tárgyév február 28-i megfizetésével köteles megszerezni.
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c) A fenti, naptári évre szóló engedély fejében járó teljes jogdíjat köteles a felhasználó abban az esetben is
megfizetni, ha a zenegépet nem üzemelteti a teljes naptári évben, vagy az a naptári év folyamán megsemmisül.
Abban az esetben, ha egy új zenegépet a felhasználó év közben, a tárgyév július 1-jét követően hoz létre,
a felhasználó a zenegép üzembe helyezését megelőzően az a.) pont szerinti jogdíj felének megfizetésével szerezheti
meg a felhasználási engedélyt.
d) Az a)–c) pontoktól eltérően a felhasználó választhatja, hogy a zeneműveknek a zenegép tárolójában nyilvános
előadás céljára történő többszörözésére tekintettel zenegépenként, művenként és rögzítésenként 156 Ft jogdíjat
fizet. A felhasználó ezzel a választási lehetőséggel csak olyan zenegépe tekintetében élhet, amellyel kapcsolatosan
jogdíjtartozása nem áll fenn. A felhasználó e választását meglévő zenegép esetében a tárgyév január 31-ig,
év közben létrehozott zenegép esetében a zenegép üzembe helyezése előtt köteles az ARTISJUS-szal közölni.
e) A felhasználó a szerződéskötést megelőzően, majd azt követően évente, a tárgyévet követő év január 31-ig köteles
zenegépenként a zenegép egyedi gyártási számát vagy egyéb, eltávolíthatatlanul és ellenőrizhető módon feltüntetett
egyedi azonosítóját, az üzemeltetés helyét és a zenegépben többszörözött művek adatait az ARTISJUS-hoz
bejelenteni. Az adatszolgáltatás az ARTISJUS által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával történik.
f) A felhasználó az e) pontban meghatározott rendszeres adatszolgáltatástól függetlenül köteles az e) pontban felsorolt
adatokban bekövetkezetett változást a változást megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg az ARTISJUS-hoz írásban
bejelenteni.
g) Az e) és f) pontok szerinti adatszolgáltatást késedelmesen teljesítő felhasználó a késedelem idejére kötbért köteles
fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára, de legfeljebb 90 napra a késedelmes adatszolgáltatással
érintett zenegépenként és naponta 156 Ft. Ha a felhasználó az e) és f ) pontok szerinti adatszolgáltatást hiányosan
vagy hibásan teljesíti, az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás általa történő teljesítésének
napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a késedelmi
kötbér mértékével.
7. Zeneművek nyilvános előadása céljára történő, az I. Fejezet 6. pontja hatálya alá nem tartozó, rögzítése esetén:
– ha a rögzítés CD vagy DVD lemezre történik, lemezenként az 1.1. pontban a CD-re megállapított jogdíjminimum
fizetendő. Ha a hordozón az 1.1. pontban meghatározott műszámot, vagy maximum időtartamot meghaladóan
történik zeneművek többszörözése, akkor művenként és rögzítésenként további 26 Ft jogdíj fizetendő;
– egyéb hordozóra történő rögzítés esetén (például, ha a rögzítés számítógép merevlemezére történik) művenként
és rögzítésenként 26 Ft jogdíj fizetendő.

II. Fejezet
Közös rendelkezések
1. Az I. Fejezetben megállapított jogdíjminimumokat kell megfizetni abban az esetben is, amikor a hangfelvételt,
illetve filmet tartalmazó kiadvány terjesztése ingyenesen történik (ajándék, promóciós célú kiadvány stb.).
2.1. Az e jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak a hordozók teljes zenei anyagának szerzői jogi védettségét
alapul véve kerültek megállapításra. Nem védett zeneművek felhasználása esetén a fizetendő jogdíj az összes
felhasznált zenemű védettségének arányához igazodik.
2.2. Az I. Fejezetben kifejezetten meghatározott esetekben a jogdíjat a kiadvány, illetve hordozó teljes lejátszási
idejéhez viszonyított tényleges zenefelhasználás arányában kell megfizetni (pro rata temporis). Ezek a rendelkezések
abban az esetben alkalmazhatóak, ha a felhasználó az arány kiszámításához szükséges adatokat a felhasználás
megkezdését megelőzően hitelt érdemlően szolgáltatja az ARTISJUS részére. Ha a felhasználó az adatszolgáltatást
elmulasztja vagy hibásan teljesíti, a pro rata temporis szabálya nem alkalmazható és a felhasználó az I. Fejezet
vonatkozó pontjában meghatározott teljes jogdíjat köteles a felhasználási engedély fejében megfizetni.
3. Ha e jogdíjközlemény alapján engedélyezett többszörözés olyan hordozóra történik, amely hordozó az Szjt. 20. §
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, magáncélú másolatkészítésre alkalmas üres hordozókapacitással rendelkezik,
erre nézve az ARTISJUS adott időszakban hatályos „Ü” jelű jogdíjközleményét megfelelően alkalmazni kell.
4.1. E jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadása a jogdíj megfizetésétől függ. A felhasználó az
engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg.
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4.2. Az I. Fejezetben megállapított jogdíjak megfizetésével a felhasználó az I. Fejezet egyes pontjainak bevezető
szövegében meghatározott felhasználásra szerez engedélyt. A felhasználó a többszörözött műpéldány terjesztésére,
kivéve a műpéldány bérbe-, illetve haszonkölcsönbe adását, abban az esetben szerez engedélyt, ha ezt az I. Fejezet
adott pontja kifejezetten a terjesztésre vagy kiadásra utalással tartalmazza.
5.1. A jogdíjat az ARTISJUS a felhasználó által a felhasználási szerződés megkötésével egy időben teljesített
elszámolása és adatszolgáltatása alapján, e jogdíjközlemény és a felhasználási szerződés rendelkezései szerint
számítja ki. Ha a felhasználó által nyújtott elszámolás hiányos, az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat a rendelkezésére álló
adatok alapján állapíthatja meg. A jogdíjat a felhasználás megkezdésének napjáig meg kell fizetni (esedékesség).
5.2. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban:
Ptk.) szerinti törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 5.1. pont szerinti esedékességét követő nap. Ha
a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett, a Ptk. szerinti
behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
5.3. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét az 5.1. pontban meghatározott
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőben
(határnapig) elmulasztja megfizetni, és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes
késedelmi kamatot a felhasználás megkezdését követő naptól kezdődően köteles megfizetni.
5.4. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jelen jogdíjközleményben
megállapított bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött
értesítés és a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges
bármely adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is.
Amíg az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
6.1. A felhasználó a jogdíjfizetés mellett a jogdíjszámításhoz szükséges adatszolgáltatásra (elszámolás) és
a jogdíj felosztásához szükséges adatszolgáltatásra (adatszolgáltatás) köteles az Szjt. 16. § (7) bekezdése és
a Kjkt. 59. § (1) bekezdése alapján. A felhasználó az elszámolási kötelezettségét azon adatok szolgáltatásával
teljesíti, amelyek e jogdíjközlemény és a felhasználási szerződés alapján a jogdíj kiszámításához szükségesek.
A felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a felhasznált zeneművek és a felhasználás körülményeinek
az e jogdíjközleményben és a felhasználási szerződésben előírt adatainak szolgáltatásával köteles teljesíteni.
A felhasználó elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét a 4.1. és 5.1. pontra tekintettel a felhasználási
szerződés megkötésével egy időben köteles teljesíteni.
6.2. A felhasználó elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének az e jogdíjközlemény alapján kötött
felhasználási szerződésben meghatározott formában, módon és tartalommal köteles eleget tenni.
6.3. A felhasználási szerződés eltérő kikötése hiányában a felhasználó köteles az ARTISJUS rendelkezésére bocsátani
hordozónként, a hordozó típusának megjelölésével a hordozón többszörözött és terjesztett zeneművek számát,
címét, szerzőjét (fordítóját, átdolgozóját), előadóját, az előadás nyelvét, a zeneművek hosszát és a kiadvány teljes
játszási hosszát, a kiadvány fogyasztói árát és átadási árát, forgalomba kerülésének évét, a gyártási darabszámot,
a sokszorosító nevét és elérhetőségét, valamint az egyes hangfelvételek ISRC kódját.
6.4. Az ARTISJUS vagy megbízottja a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, a műfelhasználás módját és
mértékét, így a gyártást, a raktározott készletet, illetve a 9. pont szerinti védjegyhasználat feltételeinek betartását
mind a felhasználó székhelyén, illetve telephelyén, mind a többszörözés és a raktározás helyszínén ellenőrizheti.
Az ARTISJUS jogosult közvetlenül vagy megbízottja útján a felhasználóval közösen egyeztetett időpontban
ellenőrizni a felhasználó elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, valamint a számára
közvetítői szolgáltatást, illetve díjbeszedést végző szolgáltató tételes elszámolásait. A felhasználó az ARTISJUS
felhívására 15 napon belül köteles bemutatni azokat a számviteli bizonylatokat és számviteli nyilvántartását,
amelyek az elszámolásban és adatszolgáltatásban szereplő adatokat hitelt érdemlően igazolják.
7. Ha e jogdíjközlemény alapján a jogdíjat a bevétel arányában kell megfizetni, a fizetendő jogdíj alapja a bevétel
nettó (áfa nélküli) összege.
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8.1. E jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott eseti, tételes vagy %-os szerzőijogdíj-fizetést
előíró felhasználási szerződés helyett az ARTISJUS az olyan felhasználóval, amelynek/akinek az ARTISJUS-szal
szemben jogdíjtartozása nincs, a hangfelvételek, illetve filmek nagyobb csoportjának folyamatos többszörözését,
terjesztését és időszaki forgalmi elszámolását engedélyező felhasználási szerződést is köthet, ha az érintett
felhasználó
– huzamosabb ideje jogszerű hangfelvétel-, illetve filmkiadói gyakorlatot folytat;
– folyamatosan nagyszámú hangfelvételt, illetve filmet tartalmazó kiadványt hoz forgalomba;
– a felhasználási szerződésben meghatározott mértékű, a jogdíj megfizetését biztosító óvadékot nyújt;
és az érintett felhasználóval az e pont szerinti felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos
körülményei, vagy a felhasználás, és ennek folytán a felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke lehetővé és
indokolttá teszi.
8.2. A hagyományos hangfelvétel-kiadás körében az ARTISJUS a 8.1. pont szerinti kedvezményre jogosító
felhasználási szerződést a BIEM–IFPI nemzetközi hangfelvétel-jogosítási keretszerződés feltételeinek megfelelően
köti meg.
8.3. Az I. Fejezet hatálya alá tartozó hasonló felhasználások elveinek és az azokra megállapított jogdíjmértékek
arányainak megtartásával az ARTISJUS annak a felhasználónak, amelynek/akinek az ARTISJUS-szal szemben
jogdíjtartozása nincs, és amely/aki legalább 5000 példányban ad ki egy engedélyezéssel érintett kiadványt,
a kiadvány példányszáma és a felhasznált zeneművek száma, illetve a kiadványon belüli zenefelhasználás aránya
által meghatározott ún. mennyiségi jogdíjkedvezményt nyújthat.
8.4. Az ARTISJUS annak a felhasználónak, amelynek/akinek az ARTISJUS-szal szemben jogdíjtartozása nincs, és
amely/aki olyan speciális terjesztésű kiadványt (pl. könyvmelléklet) ad ki, amely egy másik, zeneműveket nem
tartalmazó kiadvány elválaszthatatlan részét képezi akként, hogy önálló terjesztése kizárt, az I. Fejezet szerint
a kiadványra vonatkozó jogdíjakból legfeljebb 30%-os jogdíjkedvezményt nyújthat.
8.5. Az e pont szerinti felhasználási szerződések megkötése során az érintett felhasználók között indokolatlan
megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket kell biztosítani.
9.1. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény alapján a zenegépek (I. Fejezet 6. pontja) tekintetében történő
engedélyezéssel összefüggésben ingyenesen, nem kizárólagos, nem átruházható védjegyhasználati engedélyt ad
a jogdíjat megfizető és a felhasználással kapcsolatos adatszolgáltatást szerződésszerűen teljesítő felhasználónak
az „ARTISJUS” védjegy 9.2. és 9.3. pontja szerinti használatára. Az „ARTISJUS” védjegy az e jogdíjközlemény szerinti
használat során – az ellenkező bizonyításáig – igazolja, hogy a felhasználó a jogdíj megfizetésével a felhasználási
engedélyt az e jogdíjközleményben meghatározott terjedelemben és időbeli hatállyal megszerezte.
9.2. A védjegyet az ARTISJUS által kibocsátott, a jogdíjat megfizető felhasználónak térítésmentesen, az
engedélyezett zenegépek által meghatározott darabszámban használatába adott optikai védelemmel ellátott
(hologramos) címke hordozza. A védjegyet hordozó címke az ARTISJUS tulajdona. A védjegyet hordozó címke
jogkezelési adatnak is minősül [Szjt. 96. § (2) bekezdése], amelynek jogosulatlan eltávolítása vagy megváltoztatása
tilos.
9.3. A jogdíjat megfizető felhasználó a védjegyet hordozó címkét a zenegépen jogosult és köteles eltávolíthatatlanul
elhelyezni (felragasztani). Az elhelyezés (felragasztás) a címke átvételét követően haladéktalanul, legkésőbb
5 munkanapon belül kötelező. A hologramos címke csak a jogdíjfizetéssel érintett zenegépen helyezhető el.
A védjegyet a fentiektől eltérő módon használni tilos. A jogdíjat megfizető felhasználó a védjegy használatát
harmadik személynek nem engedélyezheti, és az el nem helyezett (fel nem ragasztott) hologramos címkét
harmadik személy birtokába/használatába nem adhatja. A védjegy használatáért (a hologramos címkéért) sem
a jogdíjat megfizető felhasználó, sem más személy ellenértéket nem kérhet, és nem fogadhat el. Az ARTISJUS
a védjegyet hordozó címkét csak abban az esetben adja használatba a jogdíjat megfizető személynek, ha
a zenegép a felhasználó birtokában van, illetve azon a címkét ténylegesen képes elhelyezni. Ezt a jogdíjat megfizető
felhasználó a címke átadását megelőzően köteles hitelt érdemlően igazolni.
10. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.
11. Az e jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is
tartalmazó összegben kell megfizetni.
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III. Fejezet
Védjegyhasználati engedély, jogkezelési adatok védelme
Az ARTISJUS felhasználási engedélye alapján, az engedélyben megjelölt tartalommal és példányszámban kiadott
hordozón kötelező feltüntetni az „ARTISJUS” logóját. Az „ARTISJUS” védjegy e pont szerinti használata során
jogkezelési adatnak minősül [Szjt. 96. § (2) bekezdése], amelynek jogosulatlan eltávolítása, megváltoztatása tilos.
A kiadó ezen kötelezettségének a teljesítéséhez az ARTISJUS védjegyhasználati engedélyt ad a hang-, illetve
képfelvétel kiadójának az „ARTISJUS” név szöveges védjegyének használatára.

IV. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya
Ez a jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő
közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás
engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 17)

Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 26. § (1)–(7) bekezdésében,
26. § (8) bekezdés első mondatában, 27. §-ában, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről
szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
az írók, a zeneszerzők és a szövegírók javára – a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik,
illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek
(pl. regények) felhasználása kivételével – a már nyilvánosságra hozott művek sugárzása, vezetékkel vagy egyéb módon
a nyilvánossághoz történő közvetítése (elsődleges nyilvánossághoz közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az ennek fejében
fizetendő szerzői jogdíjakat az alábbiakban állapítja meg:

I. fejezet
Sugárzás és egyéb elsődleges nyilvánossághoz közvetítés [kivéve a 26. § (8) bekezdés második mondatában
szabályozott lehívásra hozzáférhetővé tétel] fejében az Szjt. 27. §-a alapján fizetendő jogdíjak
1. Földfelszíni és műhold útján történő sugárzás
A rádió- és televízió-szervezetek a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve
keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi
művek (pl. regények) kivételével már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek (ún. kisjogos művek) ismételt
sugárzási célú rögzítéséért [Szjt. 26. § (6) bekezdés] és sugárzásáért [Szjt. 26. § (1) bekezdés második mondat,
(2) bekezdés, (3) és (4) bekezdés] az alábbi mértékű szerzői jogdíjat kötelesek fizetni:
– a műsorszolgáltatással összefüggő költségvetési támogatásuk 1%-át, továbbá
– a műsorszolgáltatással összefüggő előfizetői díjbevételeik 2%-át, továbbá
– egyéb, a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) bevételeik 4%-át,
de legalább csatornánként 12 500 Ft-ot havonta.
2. Cablecasting, webcasting
Az Szjt. 26. § (7) bekezdése és (8) bekezdése első mondata értelmében az 1. pontban meghatározott műveket
műsorszámmá, illetve műsorrá szerkesztő, illetve a műsorhordozó jeleket a közönség tagja által érzékelhető
egységes jelfolyammá szerkesztő, illetve a nyilvánossághoz közvetítő szervezet:
2.1. az 1. pontban meghatározott szerzői jogdíjat köteles fizetni, ha a műsort nem sugárzással [Szjt. 26. §
(1)–(6) bekezdés], hanem vezeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé (cablecasting);
2.2.1. az 1. pontban meghatározott, de legalább az alábbi szerzői jogdíjat köteles fizetni, ha a műsort nem
sugárzással [Szjt. 26. § (1)–(6) bekezdés], nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon
– ideértve számítógépes, illetve elektronikus hírközlési hálózat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé (pl. önálló webcasting):
Műsorok (csatornák) száma

Fizetendő minimum szerzői jogdíj

1–5

8 400 Ft/hó

6–12

10 500 Ft/hó

13–25

12 500 Ft/hó

Minden 25-öt meghaladó műsor (csatorna) után további 500 Ft/hó minimum szerzői jogdíjat kell fizetni.
2.2.2. A rádió- és televízió-szervezetek a 2.2.1. pontban meghatározott jogdíjat kötelesek fizetni, ha
a 2.2.1. pontban leírt felhasználást úgy valósítják meg, hogy a közönség tagja a műsort – annak műsorfolyamkénti
érzékelhetőségének megtartásával – befolyásolhatja (például azzal, hogy a műsort megállíthatja, előre vagy
visszatekerheti, illetve például műfaj, előadó előnyben részesítésével, a műsort alkotó művek értékelésével vagy
más módon a műsor összetételét befolyásolhatja: ún. interaktív vagy prémium webcasting). A jelen pont szerinti
díjszabási rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, és azokra az ARTISJUS „I” jelű díjszabásának rendelkezéseit
kell alkalmazni, amikor a műveket lehívásra teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé [Szjt. 26. § (8) bekezdés
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második mondata szerinti felhasználás], azaz amikor a közönség tagja részére a szolgáltatás olyan magas fokú
interaktivitást biztosít, amely a művek egyenkénti kiválasztását teszi lehetővé vagy a műsor összetételét a művek
egyedi kiválasztása útján a közönség tagja önállóan határozhatja meg, például a művek több szempont szerinti
kiválasztásával, a kezdő mű megválasztásával, zárt számú műből történő válogatással vagy egy szerző műveinek,
illetve egy előadó előadásainak kiválasztásával.
3. Jogdíjfizetés a zenei műsoridő arányában
A rádió- és televízió-szervezetek az 1., illetve 2. pontban meghatározott felhasználás engedélyezése fejében az 1. és
2. pontban bevételeik arányában meghatározott százalékos jogdíjfizetéshez képest a napi zenei műsoridő napi
teljes adásidőhöz viszonyított arányához igazodó jogdíjfizetést is választhatják az alábbiak szerint.
3.1. Ha a napi zenei műsoridő a napi teljes adásidő legfeljebb 15%-a, fizetendő jogdíj a műsorszolgáltatással
összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, továbbá a műsorszolgáltatással összefüggő előfizetői díjbevétel 1,5%-a,
valamint az egyéb, a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) bevétel 2%-a.
3.2. Ha a napi zenei műsoridő a napi teljes adásidő 15%-át meghaladja, de legfeljebb 50%-a, a fizetendő jogdíj
a műsorszolgáltatással összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, továbbá a műsorszolgáltatással összefüggő
előfizetői díjbevétel 2%-a, valamint az egyéb, a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs)
bevétel 4%-a.
3.3. Ha a napi zenei műsoridő a napi teljes adásidő 50%-át meghaladja, de legfeljebb 75%-a, a fizetendő jogdíj
a műsorszolgáltatással összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, továbbá a műsorszolgáltatással összefüggő
előfizetői díjbevétel 3%-a, valamint az egyéb, a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs)
bevétel 6%-a.
3.4. Ha a napi zenei műsoridő a napi teljes adásidő 75%-át meghaladja, a fizetendő jogdíj a műsorszolgáltatással
összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, továbbá a műsorszolgáltatással összefüggő előfizetői díjbevétel 4%-a,
valamint az egyéb, a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) bevétel 8%-a.
3.5. A 3. pont alkalmazásában napi zenei műsoridő: a rádió- és televízió-szervezet egy naptári napi teljes adásidején
belül műsorszámban, illetve egyéb, műsorszámnak nem minősülő, a műsorban közzétett információban elhangzó,
az I. fejezet 1. pontjában meghatározott zeneművek vagy azok részletei jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó
nyilvánossághoz közvetítésének az együttes időtartama.
3.6. A rádió-, illetve televízió-szervezet a jelen pont szerinti választási joggal akkor élhet, ha választásáról a jelen
jogdíjközlemény Hivatalos Értesítőben való nyilvánosságra hozatalának napját követő 30 napon belül írásban értesíti
az ARTISJUS-t. A választási jog gyakorlásáról szóló értesítésben közölni kell a rádió-, illetve televízió-szervezet tervezett
teljes napi adásidejét és tervezett napi zenei műsoridejét. A rádió-, illetve televízió-szervezet jelen pont szerinti
választása esetén is köteles legalább az 1., illetve a 2. pontban meghatározott minimum szerzői jogdíjat megfizetni.
3.7. Ha a felek a felhasználási szerződésben gyakoribb ellenőrzésben nem állapodnak meg, az ARTISJUS az
értesítésben közölt adatokat a jelen jogdíjközlemény hatálybalépését követő első negyedévben, majd ezt követően
szúrópróbaszerűen a rádió-, illetve televízió-szervezet egy hétköznapi, egy hétvégi és egy ünnepnapi, e célból
rögzített műsorának elemzése útján ellenőrzi. Az ellenőrzés céljából történő rögzítést az ARTISJUS az adott naptári
év végét követő öt évig megőrzi.
3.8. Az ellenőrzés alapján az ARTISJUS a napi zenei műsoridő és a napi teljes adásidő arányát az ellenőrzött napok
elemzési eredményeként kapott arányok számtani átlagában állapítja meg.
3.9. Az ARTISJUS az ellenőrzés eredményét és a napi zenei műsoridő és a napi teljes adásidő arányának számítását
a rádió-, illetve televízió-szervezet kérésére a rádió-, illetve televízió-szervezet számára hozzáférhetővé teszi. Ha az
ellenőrzés eredményeként kapott napi zenei műsoridő és napi teljes adásidő arány a rádió-, illetve televíziószervezet értesítésében közölt adatok alapján kiszámított aránytól eltér, a jelen jogdíjközlemény alkalmazása során
az ellenőrzéssel megállapított napi zenei műsoridő és teljes adásidő arány az irányadó.
3.10.1. Ha a rádió-, illetve televízió-szervezet teljes naptári évre vonatkozó műsoradat-szolgáltatását hiánytalanul
teljesítette, és a napi zenei műsoridőnek és a napi teljes műsoridőnek a szolgáltatott, ellenőrzött és feldolgozott
adatokból megállapított aránya az ARTISJUS által végzett ellenőrzéssel megállapított aránytól olyan mértékben
eltér, hogy az eltérés kihat a fizetendő jogdíj összegére, a felek elszámolnak.
3.10.2. A rádió-, illetve televízió-szervezet esetleges túlfizetését a naptári év utolsó negyedévére, illetve a következő
naptári évre fizetendő jogdíj összegébe a felek megállapodása alapján vagy megállapodás hiánya esetén arányosan,
az ARTISJUS beszámíthatja, ha pedig műsorszolgáltatási (műfelhasználási) tevékenységét a rádió-, illetve televíziószervezet a következő naptári évben befejezi, a túlfizetést az ARTISJUS visszatéríti.
3.10.3. A rádió-, illetve televízió-szervezet esetleges jogdíjtartozását köteles megfizetni. A fizetés a felek eltérő
megállapodása hiányában a naptári év utolsó negyedévére fizetendő jogdíjjal együtt esedékes.
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4. Simulcasting
4.1. Az Szjt. 26. § (7) bekezdése értelmében a rádió- és televízió-szervezet az 1. pontban meghatározott műveknek
a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével is történő
nyilvánossághoz közvetítéséért („simulcasting”) az 1. vagy 2.1., illetve 3. pont szerint fizetendő szerzői jogdíjon
felül annak 5%-át köteles fizetni, ha a nyilvánossághoz közvetítést a rádió- vagy televízió-szervezet nyújtja, az általa
meghatározott, a sugárzott műsoréval azonos vagy a jelen pont szerinti nyilvánossághoz közvetítés céljára használt
elnevezéssel (megjelöléssel), és a közönség tagja e szolgáltatásért ellenértéket nem fizet.
4.2. Ha a rádió-, illetve televízió-szervezet saját műsorszámainak az Szjt. 26. § (8) bekezdésének második mondata
szerinti felhasználásáért az ARTISJUS adott időszakban hatályos „I” jelű jogdíjközleménye alapján jogdíjat fizet, és
egyidejűleg simulcasting felhasználást is végez, a simulcasting felhasználásért az 1. vagy 2.1., illetve 3. pont szerint
fizetendő szerzői jogdíjon felül annak 4%-át köteles fizetni.
4.3. A jelen pont hatálya nem terjed ki a más szervezet által megvalósított továbbközvetítésekre.

II. fejezet
A jogdíjközlemény általános szabályai
1.1. Az Szjt. 26. §-a alapján a jelen jogdíjközlemény értelmében rádió-, illetve televízió-szervezet alatt a saját műsort
a nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzás, illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvivő szervezeteket kell
érteni.
1.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából rádió-, illetve televízió-szervezetnek minősül
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény 136. §) és a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. tv.
5. § (1) bekezdésének 35. pontja szerinti azon műsorterjesztő, illetve a műsorterjesztő azon közreműködője is,
amely külön ellenérték fejében nyújtott önálló műsorterjesztési szolgáltatására, vagy más, elektronikus hírközlési
szolgáltatással csomagban értékesített, a műsorterjesztési szolgáltatást is magában foglaló csomagban értékesített
szolgáltatására a saját nevében köt szerződést az előfizetővel, vagy amelyet egyébként az I. fejezet 1. pontjában
meghatározott bevétel vagy annak egy része megillet.
2.1. A jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadása a jogdíj megfizetésétől függ. A felhasználó
az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése előtt megfizetett jogdíj,
illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékű felhasználási
engedélyt szerez.
2.2. Az I. fejezetben meghatározott szerzői jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy az irodalmi és
zeneművek nyilvánossághoz közvetítésének jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezése nem terjed ki
a színpadra szánt irodalmi és zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi
művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) nyilvánossághoz
közvetítésének, és az irodalmi és zenei nagyjog fogalma alá tartozó egyéb zene- és irodalmi művek sugárzásának
és egyéb nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, valamint a zene reklámcélra történő rögzítésének
(hangfelvételének), valamint megváltoztatásának, átdolgozásának engedélyezésére, amelyre nézve a felhasználók
az egyes szerzőkkel vagy más igazolt jogosultakkal közvetlenül kötelesek megállapodni.
2.3. Az I. fejezet szerinti jogdíj megfizetésének feltételével adott engedély nem terjed ki arra, hogy a közönség
tagja a kiválasztott műsorszámokról digitális vevődekóderbe (set-top box) épített vagy a műsort szerkesztő,
illetve a műsorhordozó jeleket a közönség tagja által érzékelhető egységes jelfolyammá szerkesztő, illetve
a nyilvánossághoz közvetítő szervezet (vagy bármelyikük közreműködője) a közönség tagja számára rendelkezésére
tartott tároló egységre tartós másolatot készítsen.
3.1. A jelen jogdíjközleményben említett egyéb, a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs)
bevételen a bármilyen forrásból származó, a műsorszolgáltatással összefüggő mindazon befizetéseket és dolog
átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az adott szervezet
beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
A jelen jogdíjközleményben meghatározott költségvetési támogatás az államháztartás bármely alrendszeréből,
vagy annak útján kapott támogatás. A jelen jogdíjközlemény értelmében költségvetési támogatásnak minősül
az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből kapott, pénzbeli támogatás is, kivéve az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pont b.)–m.) alpontjai szerinti támogatásokat.
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3.2. A felhasználó, amennyiben részesül olyan költségvetési támogatásban, illetve elér olyan előfizetői díjbevételt
vagy egyéb bevételt, amely nem tekinthető a műsorszolgáltatással összefüggő bevételnek, akkor az 5. pont
szerinti elszámolásával egyidejűleg köteles ezeket a műsorszolgáltatással összefüggő bevételeitől az Artisjus
felé elkülönülten kimutatni és az elkülönítés okát az Artisjus részére hitelt érdemlően, a felhasználó számviteli
nyilvántartásaival és az azok alapját képező okiratokkal összhangban igazolni. A költségvetési támogatás esetében
az előző mondat szerinti módon az a rész különíthető el, amelyet a felhasználó részére műsorszolgáltatással össze
nem függő céltámogatásként vagy egyébként a műsorszolgáltatással össze nem függő célra juttatnak.
4.1. Ha az I. fejezetben meghatározott felhasználási folyamatban közreműködő (nyilvánossághoz közvetítő,
műsorszóró) szervezet maga, vagy közreműködője (pl. technikai szolgáltató, a műsorhordozó jeleket a közönség
tagja által érzékelhető egységes jelfolyammá szerkesztő szervezet) külön vagy más szolgáltatást is magában
foglaló szerződést köt a közönség tagjaival (előfizetőkkel) a műsor hozzáférhetővé tételéért, és erre tekintettel
a szervezethez, illetve közreműködőjéhez az I. fejezet 1. pontjában meghatározott bármelyik fajta bevétel befolyik,
a szervezet, illetve a közreműködő a nála maradó bevétel után az I. fejezet megfelelő pontja szerinti szerzői jogdíjat
köteles fizetni.
4.2. Amennyiben az I. fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott felhasználási folyamatban több olyan személy vagy
szervezet működik közre, amely felhasználónak minősül, köztük a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő jogdíj
megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásnak vagy tartozáselvállalásnak az ARTISJUS írásba foglalt hozzájárulása
esetén helye van. Ezen hozzájárulás feltétele különösen, hogy a tartozást átvállaló vagy elvállaló felhasználó
– a sugárzás (az elsődleges nyilvánossághoz közvetítés) teljes felhasználási folyamatában az összes közreműködőt
és közreműködőnként a tanúsított felhasználási cselekményt az ARTISJUS-szal legkésőbb a sugárzás (elsődleges
nyilvánossághoz közvetítés) megkezdésekor írásban közölje, valamint
– írásban kötelezettséget vállaljon annak biztosítására, hogy az ARTISJUS a felhasználás módját, körülményeit és
mértékét a teljes felhasználási folyamat összes közreműködője tekintetében személyesen vagy képviselője útján
ellenőrizni tudja.
5. Elszámolási és műsoradat-szolgáltatási kötelezettség
5.1. A felhasználó a jogdíjfizetés mellett a jogdíjszámításhoz szükséges adatszolgáltatásra (elszámolás) és a jogdíj
felosztásához szükséges adatszolgáltatásra (műsoradat-szolgáltatás) köteles az Szjt. 16. § (7) bekezdése és a Kjkt.
59. § (1) bekezdése alapján.
5.2. A felhasználó elszámolási és műsoradat-szolgáltatási kötelezettségnek az ARTISJUS által rendszeresített
formanyomtatvány alkalmazásával, vagy egyéb, a jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződésben
meghatározott formában, elektronikus úton köteles eleget tenni.
5.3. A felhasználó az elszámolásában a jelen jogdíjközlemény és a felhasználási szerződés alapján a jogdíj
kiszámításához szükséges adatok körében köteles a felhasználással összefüggésben elért teljes, általános
forgalmi adót nem tartalmazó bevételével, a bevétel fajtájának és forrásának megjelölésével, így különösen
kapott költségvetési támogatásának, a műsorszolgáltatással összefüggő előfizetői díjbevételének, és egyéb,
a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) bevételének összegével az ARTISJUS felé
elszámolni.
5.4. A felhasználó műsoradat-szolgáltatási kötelezettsége a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb
módon (önállóan vagy audiovizuális tartalomba foglaltan) közvetített zenei és irodalmi művek adataira vonatkozik.
A felhasználó műsoradat-szolgáltatási kötelezettsége körében köteles az ARTISJUS rendelkezésére bocsátani az
elszámolási időszakban felhasznált zeneművek és irodalmi művek eredeti és, ha van ilyen, magyar nyelvre fordított
műcímét, saját műazonosítóját, hosszát, a felhasználás időpontját és időtartamát, az elhangzás jellemzőjét, a mű
szerzőjét, valamint audiovizuális tartalomban történő elhangzás esetén a film, műsor vagy más audiovizuális
tartalom címét, hosszát és az azt azonosító egyéb adatot.
5.5. Az 5.4. pont értelmében saját műazonosító alatt a felhasználó által a felhasznált zeneművekhez vagy irodalmi
művekhez rendelt egyedi jelölést kell érteni, amely alkalmazásával a felhasználó a különböző időszakokban
teljesített adatszolgáltatásokban az azonos felhasznált műveket azonos egyedi jellel azonosítja be. A korábban
egyedi műhöz rendelt saját műazonosító utólagos megváltoztatását a felhasználó köteles az ARTISJUS-szal a soron
következő esedékes műsoradat-szolgáltatásában közölni. Az 5.4. pont értelmében az elhangzás jellemzője alatt az
ARTISJUS elszámolási időszak első napján hatályos Felosztási Szabályzatának megfelelő besorolást kell érteni, amely
besorolás kategóriáiról és szabályairól a felhasználót az ARTISJUS a felhasználási szerződés megkötésekor, majd
minden olyan esetben tájékoztatja, ha a besorolás kategóriái vagy szabályai megváltoznak.
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5.6. Az 5.1–5.5. pont szerinti rendelkezésektől, így különösen az elektronikus úton nyújtott adatszolgáltatás
követelményétől, a jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződés az egyenlő bánásmód
követelményét nem sértő módon a felhasználó vagy a felhasználás körülményei által indokolt esetben eltérhet.
6. Esedékesség, késedelem
6.1. Ha a felhasználóval vagy felhasználói érdekképviseleti szervezettel kötött, átalányjogdíjat tartalmazó szerződés
eltérően nem rendelkezik, a felhasználó elszámolási kötelezettségét negyedévenként, a negyedévet követő hónap
15. napjáig, műsoradat-szolgáltatási kötelezettségét negyedévenként, a negyedévet követő hónap végéig köteles
teljesíteni, a jogdíj megfizetése a negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes (esedékesség). A jogdíjat az
ARTISJUS a felhasználó által a felhasználás negyedévére teljesített elszámolás alapján, a jelen jogdíjközlemény és
a felhasználási szerződés rendelkezései szerint számítja ki. Amennyiben a felhasználó az elszámolást határidőben
nem teljesíti, az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat a rendelkezésére álló adatok alapján állapíthatja meg.
6.2. Az I. fejezet 2.2. pontjában meghatározott felhasználások esetén fizetendő tételes minimum szerzői jogdíjat
a felhasználó a felhasználást megelőzően negyedévenként, vagy ha a felhasználó előzetes bejelentése alapján
a felhasználás ennél rövidebb ideig tart, a felhasználás időszakát megelőzően, előre, a negyedévet, illetve az
adott időszakot megelőző hónap 30. napjáig, első alkalommal a szerződés megkötését követő 15. napig köteles
megfizetni. A minimum szerzői jogdíj jelen pont szerinti megfizetésének kötelezettsége nem befolyásolja
a felhasználó 5.1–5.3. pont szerinti elszámolási, és ennek alapján történő kiegészítő jogdíjfizetési kötelezettségét.
6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 6.1–6.2. pontban meghatározott esedékességét követő
nap. Amennyiben az ARTISJUS a szolgáltatóval felhasználási szerződést kötött, és a szolgáltató a jogdíjfizetéssel
késedelembe esett, a szolgáltató a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
6.4. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jelen jogdíjközleményben
megállapított bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött
értesítés és a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges
bármely adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a díjfizető által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg
az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
6.5. Amennyiben a felhasználó az 5.1. pontban meghatározott negyedéves elszámolást vagy műsoradatszolgáltatást késedelmesen teljesíti, feltéve hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli felszólítását követően, az abban
az adatszolgáltatás teljesítésére adott legalább 10 napos póthatáridőn belül sem pótolja, az elszámolás, illetve
műsoradat-szolgáltatás teljesítése esedékességének napjától a hiánytalan elszámolás, illetve műsoradat-szolgáltatás
teljesítésének napjáig terjedő időtartamra késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke naponta a felhasználó
által a késedelemmel érintett időszakot megelőző első olyan naptári negyedéves időszakra fizetett szerzői jogdíj
0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a késedelmes elszámolással, illetve műsoradat-szolgáltatással érintett
szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségét teljesítette, de legalább egy napra 500 Ft. A késedelem minden napjára
500 Ft kötbért köteles fizetni az a felhasználó is, aki a korábbi időszakra vonatkozóan a késedelmes elszámolással,
illetve műsoradat-szolgáltatással érintett szolgáltatására vonatkozó elszámolást és műsoradat-szolgáltatást még nem
teljesített. A kötbér legmagasabb összege a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
6.6. Amennyiben a felhasználó az 5.1. pontban meghatározott negyedéves elszámolást vagy műsoradatadatszolgáltatást hibásan vagy hiányosan teljesíti, feltéve hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli felszólítását
követően, az abban az adatszolgáltatás teljesítésére adott legalább 10 napos póthatáridőn belül sem javítja ki vagy
pótolja, az elszámolás, illetve műsoradat-szolgáltatás teljesítése esedékességének napjától a hiánytalan elszámolás,
illetve műsoradat-szolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
A hibás teljesítési kötbér mértéke megegyezik a 6.5. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.
7. Az ARTISJUS az elszámolás és műsoradat-szolgáltatás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás
módját és mértékét a helyszínen ellenőrizheti. Amennyiben a hibás elszámolást vagy műsoradat-szolgáltatást az
ARTISJUS e pont szerinti ellenőrzése során tárja fel, és a felhasználó által közölt és az ellenőrzéskor feltárt adatok
között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, a felhasználó hibás teljesítési kötbérként köteles megfizetni legalább az
eltérésből adódó, a felhasználó által fizetendő jogdíjkülönbözet kétszeresét, abban az esetben is, ha a 6.6. szerinti
hibás teljesítési kötbér ennél alacsonyabb lenne.
8. A jelen jogdíjközleményben meghatározott, tevékenységüket megkezdő szervezetek jogdíja – a működésük
első napjától számított első évben – kizárólag beruházási célú, nem a működés folyamatos költségeit fedező
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költségvetési támogatásuk és egyéb, megfelelő számviteli bizonylattal igazolt beruházási és/vagy tárgyieszközbeszerzési költségeik összegével csökkenthető. A csökkentés nem haladhatja meg a fizetendő jogdíj mértékének
50%-át. E jogdíjkedvezménnyel együtt más jogdíjkedvezmény nem adható.
9.1. A jelentős felhasználókkal, illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét
megfelelően képviselő országos érdekképviseleti szervezetekkel a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben
meghatározott tételes vagy %-os szerzői jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási
szerződést is köthet. Átalánydíjas felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. műsor-)
közlési kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésére figyelemmel eleget tett,
b) az átalánydíjas felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, a felhasznált művek
sajátos, a jelen jogdíjközleményben szabályozott felhasználással érintett művek tipikus összetételétől való
jelentős eltérése, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke,
vagy a felhasználók jelentős részének azonos országos érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az
érdekképviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt
lehetővé és indokolttá teszi. Az átalányszerződések megkötése során az átalányszerződésekkel érintett felhasználók
között az egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek
mellett azonos kedvezményeket kell biztosítani.
Országos érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalányszerződés, ha az érdekképviseleti szerv
a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által
fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre
(teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti, és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget
egészben vagy részben átvállalja.
9.2. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény I. fejezet 2.2. pontjában meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest
legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek a felhasználása során egy műsort
(csatornát) egy időben legfeljebb 25 személy (hallgató) érzékelhet, abban az esetben, ha
– a jogdíjfizetés ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a felhasználó a felhasználáshoz olyan, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti tárhelyszolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltatót vesz igénybe, amely közvetítő
szolgáltató az ARTISJUS-szal olyan megállapodást kötött, amelyben vállalta, hogy a szolgáltatásnyújtása során
a jelen pontban meghatározott, a hallgatók számára vonatkozó feltétel teljesítésében közreműködik; és
– a felhasználó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott, a hallgatók számára vonatkozó feltételt e közvetítő
szolgáltató útján teljesíti, valamint a jelen jogdíjközleményben az adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő egyes
kötelezettségeit hiánytalanul és késedelem nélkül teljesíti.
A tárhelyszolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltatókkal kötött megállapodások és a felhasználókkal kötött
felhasználási szerződések megkötése során az érintett tárhelyszolgáltatók és felhasználók között az egyenlő
bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos körülmények mellett azonos
feltételeket kell biztosítani.
10. A jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások
során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik.
11. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján az ARTISJUS olyan rádió-, televízió-szervezettel (felhasználóval) köt
felhasználási szerződést, amelynek a szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben részes másik állam,
a) a felhasználási szerződéssel összefüggő, bármely vita eldöntésére, amely a jelen díjközlemény alapján kötött
szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak létezésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogvita elbírálására Magyarország hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és a jogvita eldöntésére a b) pontban említett kivétellel a magyar
jogot, elsősorban az Szjt.-t és az Szjt.-ben nem szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni,
b) ha a felhasználási szerződéssel összefüggésben a felek között olyan vita keletkezik, amelynek tárgya az, hogy
a rádió-, televízió-szervezet vagy közreműködője szerzői jogsértést követett el, a vita eldöntésére annak az államnak
a jogát kell alkalmazni, amelynek a területén a jogsértő felhasználás megtörtént.
A jelen pont alkalmazásában a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek szokásos
tartózkodási helye a központi ügyvezetésük helye.
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12. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.
13. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is
tartalmazó összegben kell megfizetni.
14. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
E jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának
engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről,
valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi
Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült
másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének
egyéb feltételeiről (Sz17)
A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4), (5),
(6) bekezdéseiben, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
(Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a jelen jogdíjközlemény
I. Fejezet 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pontjaiban és II. Fejezet 2. és 3. pontjában meghatározott felhasználásokra az Szjt. 77. §-ában foglalt
jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ) és az Előadóművészi
Jogvédő Iroda Egyesülettel (EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának szervezői számára
a nyilvános előadások engedélyezése tekintetében a felhasználás engedélyezésének feltételeit, az ennek fejében fizetendő
szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
A nyilvános előadások szervezői által fizetendő jogdíjak
1. Koncert
A koncertre vonatkozó általános szabályok
1.1. Fogalma: olyan zenei előadás, amelyre a közönség a zene hallgatása céljából gyűlik össze, és amely előadáson
a zene főszolgáltatásként kerül felhasználásra.
1.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 9%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint
a belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása
esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
1.3. Mérséklések
1.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj az
áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.
1.3.2. A rendezvény szervezője az alábbi kedvezményekben részesülhet:
A kedvezmény feltétele minden esetben az, hogy a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10 000 Ft legyen, és
a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást kössön, amelyben
vállalja, hogy az abban rögzített összegű szerzői jogdíjrészletet a rendezvény megtartása előtt megfizeti.
1.3.2.1. Ha a rendezvény szervezője által a 2015. negyedik naptári negyedévben és a 2016. évben tartott
rendezvények után megállapított szerzői jogdíj a 2016. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra
került, és e jogdíj kedvezmény nélkül számított összege nem éri el az 1 000 000 Ft-ot, a rendezvény szervezője 20%
kedvezményben részesül.
1.3.2.2. Ha a rendezvény szervezője által a 2015. negyedik naptári negyedévben és a 2016. évben tartott
rendezvény(ek) után megállapított szerzői jogdíj a 2016. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra
került, és e jogdíj kedvezmény nélkül számított összege eléri vagy meghaladja
az 1 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 6,6%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,5%,
a 2 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 6%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,2%,
a 3 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 5,5%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 3,7%,
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a 4 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 5%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 3,2%,
az 5 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,6%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 2,9%,
abban az esetben, ha
– egyébként a szerzői jogdíj mértékének megállapításakor a 4,6%-os mérték lenne az irányadó, és az egy koncert
után megállapított szerzői jogdíj összege meghaladja
a 13 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendő szerzői jogdíjmérték 4,2%-ra,
a 16 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendő szerzői jogdíjmérték 3,8%-ra,
a 21 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendő szerzői jogdíjmérték 3,4%-ra
módosul.
1.4.1. Az 1.3.2.1. és az 1.3.2.2. pontokban meghatározott kedvezmények együtt nem alkalmazhatóak.
1.4.2. Az 1.3.2. pontban a kedvezmény feltételéül meghatározott szerzői jogdíjösszegek minden esetben az
általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíj összegeként értendőek.
1.4.3. Az 1.3.2.2. pont szerinti szerzői jogdíj mértékeket abban az esetben is alkalmazni lehet, ha a rendezvény
szervezője vállalja, hogy az 1.3.2.2. pont szerinti, a százalékos jogdíjmértékek alkalmazásának feltételeként megjelölt
jogdíjösszeget egy összegben az ARTISJUS számlájára a 2017. március 31. napjáig befizeti. A befizetett jogdíjösszeg
a rendezvény szervezője által a 2017-ben szervezett rendezvények után fizetendő jogdíjba beszámítható, de
abból a szervező részére az Artisjus visszatérítést abban az esetben sem teljesít, ha a rendezvény szervezője által
2017-ben ténylegesen fizetendő jogdíj a megfizetett összegnél kevesebb lenne.
1.4.4. Az 1.3.2. pont alapján a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a belépődíj nélküli rendezvényekre
a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban
megállapított szerzői jogdíj mértéke.

2. Diszkó, bál, össztánc
A diszkóra, bálra, össztáncra vonatkozó általános szabályok
2.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség szerkesztett, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján
nyújtott zeneszolgáltatás mellett táncolhat.
2.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb,
mint a belépődíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott
körülményeinek megvalósulása esetén 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontjában megállapított szerzői jogdíj mértéke.
2.3. Mérséklés
Ha a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását
megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt
a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

3. Táncház
A táncházra vonatkozó általános szabályok
3.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség élő népzenére, illetve népzenei feldolgozásra épülő
zeneszolgáltatás mellett táncolhat.
3.2. Jogdíj mértéke: áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint
a belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása
esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
3.3. Mérséklés
3.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma a 33%-ot meghaladja, de 66%-nál kevesebb, úgy
a fizetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 5%-a. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma
a 66%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 2%-a.
3.3.2. Ha a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény
megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása
előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.
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4. Műsoros előadás
A műsoros előadásra vonatkozó általános szabályok
4.1. Fogalma: olyan vegyes irodalmi és zenei, szórakoztató műsor, továbbá revü, varieté, táncbemutató, táncverseny,
divatbemutató, lézerszínház stb., amelyet egy vagy több fellépő (közreműködő) részvételével rendeznek.
4.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint
a belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása
esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
4.3. Mérséklés
4.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj az
áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.
4.3.2. Ha a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény
megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása
előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

5. Vegyes rendezvények
5.1. Ha az 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pontokban felsorolt előadások bármelyike egy rendezvény (rendezvénysorozat)
programjának keretében úgy kapcsolódik zeneművek egyidejű felhasználásával nem járó módon szakirodalmi
művek, nagy terjedelmű szépirodalmi művek (regények) teljes felolvasásához, szakmai jellegű szóbeli
előadásokhoz, vitákhoz, beszélgetésekhez, tájékoztatókhoz és más hasonló programrészekhez, hogy a rendezvény
teljes programjának írásbeli ismertetőjéből megállapítható, hogy az említett programrészek a rendezvény
(rendezvénysorozat) lényeges részét alkotják, továbbá a zeneművek nyilvános előadása és az azt nem tartalmazó
szakmai programrészek szervesen összekapcsolódnak, akkor a fizetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó
bevétel 4%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a belépődíj nélküli rendezvényekre
a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban
megállapított szerzői jogdíj mértéke.
5.2. Ha a rendezvény a 2.1. pontban meghatározott nyilvános előadást is magában foglal, a fizetendő szerzői jogdíj
az áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.
5.3. Ha a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását
megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt
a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

6. Műkedvelő kulturális közösségek előadása
Művelődési intézmény vagy önkormányzat által tartósan működtetett műkedvelő kulturális közösség előadásai
után, amennyiben az előadás a működtető intézményben történik, előadásonként, a közönség létszámától függően,
a 7.1. pont, illetve a 7.2. pont szerinti szerzői jogdíjat kell fizetni.

7. Belépődíj nélküli rendezvények
7.1. Belépődíj nélküli rendezvények (például koncert, diszkó, bál egy fellépővel, kivétel a 7.2., 7.3. és 7.4. pont szerinti
rendezvények) esetén a közönség számától függően, helyszínenként és naponta az alábbi összegű szerzői jogdíjat
kell fizetni:
1–50 főig

2 823 Ft

51–100 főig

5 477 Ft

101–200 főig

10 625 Ft

201–500 főig

20 612 Ft

501–1 000 főig

39 162 Ft
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1 001–2 000 főig

70 492 Ft

2 001–4 000 főig

119 837 Ft

4 001–6 000 főig

143 804 Ft

6 001–10 000 főig

189 822 Ft

10 001–20 000 főig

303 715 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további

227 786 Ft

7.2. Fél-, egész vagy többnapos belépődíj nélküli rendezvény (például koncertek több fellépővel, majális, sör-,
borfesztivál, búcsú, politikai, társadalmi célú rendezvény) esetén a közönség számától függően, helyszínenként és
naponta az alábbi összegű szerzői jogdíjat kell fizetni:
1–500 főig

25 765 Ft

501–1 000 főig

48 953 Ft

1 001–2 000 főig

88 115 Ft

2 001–4 000 főig

149 796 Ft

4 001–6 000 főig

179 756 Ft

6 001–10 000 főig

237 277 Ft

10 001–20 000 főig

379 644 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további

284 733 Ft

7.3. Önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában álló, legalább az önkormányzat minősített többségi
befolyásával működő közhasznú, nonprofit gazdasági társaság által rendezett fél- vagy egész napos belépődíj
nélküli rendezvény (például koncertek több fellépővel, majális, sör-, borfesztivál, településnap, búcsú, politikai,
társadalmi célú rendezvény) esetén, azzal a feltétellel, hogy a rendezvény szervezője ezt a körülményt a rendezvény
Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján történő, előzetes írásos bejelentésével egyidejűleg az ARTISJUS-nak bejelenti, és az
e körülmények fennállását szükség szerint igazolja, a 7.2. ponttól eltérően a közönség számától függően az alábbi
összegű szerzői jogdíjat kell fizetni:
1–500 főig

18 551 Ft

501–1 000 főig

35 246 Ft

1 001–2 000 főig

63 443 Ft

2 001–4 000 főig

107 853 Ft

4 001–6 000 főig

129 424 Ft

6 001–10 000 főig

170 840 Ft

10 001–20 000 főig

273 344 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további

205 008 Ft

7.4. Belépődíj nélküli, a gyülekezési és a véleménynyilvánítási jog gyakorlása keretében szervezett, közterületen
tartandó rendezvény (például békés összejövetel, felvonulás, demonstráció, tüntetés) esetén a közönség számától
függően helyszínenként és naponta az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
1–500 főig

5 153 Ft

501–1 000 főig

9 791 Ft

1 001–2 000 főig

17 623 Ft

2 001–4 000 főig

29 959 Ft

4 001–6 000 főig

35 951 Ft

6 001–10 000 főig

47 455 Ft

10 001–20 000 főig

75 929 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további

56 947 Ft
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7.5. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján elismert egyházak, nyilvántartásba vett vallási tevékenységet
végző szervezetek (együtt: vallási közösségek) által vallási tevékenység folytatására kizárólagosan igénybe vett
helyen megtartott hangversenyek, műsoros előadások esetén:
500 főig

1464 Ft

501–1000 főig

2994 Ft

1001–2000 főig

5804 Ft

2000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további
1505 Ft
napi szerzői jogdíjat kell fizetni.
Nem jogdíjköteles a vallási közösségek vallásos szertartásain (pl. istentiszteleten) és vallásos ünnepségein történő
zenefelhasználás, ha a szabad felhasználás Szjt.-ben meghatározott egyéb feltételei is fennállnak.
7.6. Mérséklés
7.6.1. Ha a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. pontokban megjelölt rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és
a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20%
jogdíjkedvezményben részesül.
7.6.2. Ha egy rendezvényen belüli előadások során a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, a fizetendő
szerzői jogdíj a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. pontokban megjelölt szerzői jogdíj 66,6%-a.

8. Jótékony célú rendezvények
8.1. Irodalmi és zeneművek alkalomszerűen rendezett jótékony célú rendezvény (ilyenek különösen azok
a rendezvények, amelyeket a nevelés, oktatás, egészségügy, szociális gondoskodás, bűnmegelőzés támogatására
szerveznek) alkalmával történő nyilvános előadásának engedélyezése fejében az egyébként fizetendő szerzői jogdíj
egyharmadát kell fizetni az alábbi feltételek együttes fennállásakor:
– a rendezvény előadói fellépti díjban nem részesülnek, vagy fellépti díjukat teljes egészében a rendezvényt
megelőzően közzétett közérdekű célra ajánlják fel, és a szervező legfeljebb az előadók rendezvényen történő
fellépésével összefüggésben indokoltan és ténylegesen felmerült költségeit téríti meg;
– a szervező a rendezvényből eredő bevételét a rendezvény szervezésével összefüggésben igazoltan felmerült
költségeire tekintettel (ideértve az előadóknak nyújtott költségtérítést és az egyéb indokolt és ténylegesen felmerült
költségeket) a jogdíjszámítás alapját képező bevétel legfeljebb 20%-os mértékéig terjedő összeggel csökkentheti; és
– a szervező a rendezvényből eredő, legfeljebb az előző bekezdésben meghatározott költségek levonását követően
fennmaradó teljes bevételét (ideértve a közreműködők esetlegesen felajánlott fellépti díját is) a jótékony cél
megvalósítására nonprofit szervezetnek ajánlja fel, és ténylegesen ki is fizeti, vagy, amennyiben a szervező maga
nonprofit szervezet, saját, jótékony cél megvalósítására irányuló alaptevékenysége körében használja fel, és erről az
ARTISJUS felé nyilatkozik.
Az ARTISJUS annak igazolására, hogy az előadás jótékony célúnak minősül, az alábbi iratok becsatolását kéri:
– a jótékony cél igazolására a szervező részéről a rendezvény céljának ismertetését, valamint annak a nonprofit
szervezetnek a megjelölését, amelynek részére a bevételt felajánlják, illetve a nonprofit szervezet saját, jótékony cél
megvalósítására irányuló alaptevékenységének ismertetését;
– a szervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a rendezvénnyel összefüggésben milyen, legfeljebb a bevétel
20%-át elérően figyelembe vehető költségei merültek fel és a felmerült költségeket igazoló okiratokat (számlákat,
bizonylatokat) legalább egyszerű másolati példányban;
– az előadókkal kötött megállapodás egy példányát vagy az előadók nyilatkozatát, amelyben szerepel a fellépti
díjról való lemondás;
– annak igazolását, hogy a rendezvény szervezője a teljes bevételét nonprofit szervezetnek átutalta vagy
nonprofit szervezet szervező nyilatkozatát, hogy a teljes bevételt saját, jótékony cél megvalósítására irányuló
alaptevékenysége körében használja fel; valamint
– a bevételt felhasználó nonprofit szervezet igazolását az átutalt összeg számláján történő jóváírásáról.
Ha a rendezvény nem minősíthető jótékony célúnak, vagy a rendezvényt szervező szerv a kért iratokat 3 napon
belül nem csatolja be, a rendezvény után a jelen jogdíjközlemény szerint egyébként járó jogdíjat meg kell fizetni.
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8.2. Mérséklés
Ha a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, további
20% jogdíjkedvezményben részesül.

9. Rádió- és televízió-műsorok nyilvános előadása
Rádió- vagy televízió-műsorok nyilvános előadás keretében történő felvétele vagy közvetítése esetén az alábbiak
szerint kell a nyilvános előadási jogdíjat fizetni:
9.1. Belépődíj nélkül:
9.1.1. Amikor a műsor főként irodalmi vagy zeneművekből áll, a közönség számától függően, előadásonként
1–50 főig

8 510 Ft

51–100 főig

16 937 Ft

101–500 főig

25 396 Ft

501–1000 főig

33 864 Ft

1000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további

25 396 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.
9.1.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zeneművek a műsor részei, azonban a műsor nem csak irodalmi
vagy zeneművekből áll (háttérzene) a közönség számától függően, előadásonként
1–50 főig

4 172 Ft

51–100 főig

8 510 Ft

101–500 főig

12 683 Ft

501–1000 főig

16 937 Ft

1000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további

8 510 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.
9.2. Belépődíj szedése esetén:
9.2.1. Amikor a műsor főként irodalmi vagy zeneművekből áll, az áfával csökkentett bevétel 9%-át kell szerzői
jogdíjként fizetni, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a 9.1.1. pontban megállapított szerzői
jogdíj mértéke.
9.2.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zeneművek a műsor részei, azonban a műsor nem csak irodalmi
vagy zeneművekből áll (háttérzene), az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-át kell szerzői jogdíjként fizetni, de
a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a 9.1.2. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
9.3. Mérséklés
Ha a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20%
jogdíjkedvezményben részesül.

10. Nyilvános családi események
10.1. Az önkormányzatok által rendezett családi ünnepségek (esküvő, névadó stb.) keretében felhasznált zenei és
irodalmi művek után eseményenként 481 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy ezen esemény(ek)
után az önkormányzatnak keletkezik-e bevétele.
10.2. Rendezvényszervezők által rendezett családi ünnepségek (születésnap, eljegyzés, esküvő, keresztelő stb.)
keretében felhasznált zenei és irodalmi művek után a rendezvény szervezőjénél keletkezett áfa nélküli bevétel
8%-át, eseményenként legalább 4080 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
10.3. Temetések (ravatalozás, búcsúztatás, szórás, sírhoz kísérés) során felhasznált zenei és irodalmi művek után
temetésenként 1227 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
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11. Járulékos jellegű zenefelhasználás
11.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső olyan rendezvény során, ahol főszolgáltatásként élőzenei nyilvános
előadás történik, azt megelőzően, annak szünetében vagy azt követően járulékos jellegű gépzene-felhasználás
után az előadás szervezője köteles az egyébként a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő szerzői jogdíj 2%-ának
megfelelő mértékű további szerzői jogdíjat fizetni.

12. Rendelkezések az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján
12.1. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső bármely rendezvény során a főszolgáltatásként megvalósuló
nyilvános előadást megelőzően, annak szünetében vagy azt követően járulékos jelleggel kereskedelmi célból
kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen nyilvánossághoz közvetítésére
kerül sor, az előadás szervezője köteles a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül további,
a jelen jogdíjközlemény I. Fejezet 11.1. pontja szerint fizetendő jogdíj 30,5%-ának megfelelő mértékű, az
előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) megillető
szomszédos jogi jogdíjat is megfizetni.
12.2. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső rendezvényen a főszolgáltatásként megvalósuló nyilvános
előadás alatt, ahhoz kapcsolódóan kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat közvetlen
nyilvánossághoz közvetítésére kerül sor (az előadáshoz hangfelvételt is használnak), az előadás szervezője köteles
a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül további 30,5%, az előadóművészek és hangfelvételelőállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) megillető szomszédos jogi jogdíjat is megfizetni.
12.3. A jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal
egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja
a szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat
a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös
jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak
között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt
nyilvántartásba vétele és a Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.

II. Fejezet
Közös rendelkezések
1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a felhasználó a nyilvános előadás szervezője. A szerzői jogdíjat
a felhasználó köteles fizetni. Abban az esetben, ha a nyilvános előadáshoz kapcsolódóan bevétel keletkezik,
a nyilvános előadás szervezőjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely
jogcímen a nyilvános előadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (támogatás, reklám- és szponzorbevétel
stb.) megillet. Ha a nyilvános előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező által igénybe
vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe
vevőt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőnél keletkezik. Ebben az
esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közreműködésért) megillető (megbízási vagy egyéb) díj
nem minősül bevételnek.
2.1. Ha a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy személy helyiségében, területén
úgy rendeznek műsoros előadást, hogy arra a jelen jogdíjközlemény alapján engedélyt nem szereznek, illetve
a jogdíjat nem fizetik meg (jogsértő felhasználás), a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító
szervezet vagy személy köteles a műsoros előadás szervezője nevének és pontos címének, valamint a jelen
jogdíjközlemény szerinti fizetendő jogdíj összegének megállapításához szükséges adatok megjelölésével az
ARTISJUS-nak adatot szolgáltatni. [Szjt. 94. § (1) bekezdés d) pontja és 94. § (4) és (6) bekezdés]. Az adatszolgáltatási
kötelezettségnek az ARTISJUS felszólítását követő elmulasztása esetén, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban:
Ptk.) alapján a jogdíjjal megegyező összegű kártérítést köteles fizetni a helyiséggel, területtel rendelkezni jogosult
és műsoros előadás megtartása céljából hasznosító szervezet vagy személy.
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2.2. Ha a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy személy helyiségében, területén
úgy rendeznek műsoros előadást, hogy arra a jelen jogdíjközlemény alapján engedélyt nem szereznek, illetve
a jogdíjat nem fizetik meg (jogsértő felhasználás), az ARTISJUS a helyiséget, területet műsoros előadás céljára
hasznosító szervezettel vagy személlyel szemben az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában és 94. § (3) bekezdésében
meghatározott igényeket érvényesíti.
3.1. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és
a már megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles az
ARTISJUS-nak bejelenteni.
3.2. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére
vagy megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdése] nem vagy valótlan
tartalommal tesz eleget, és az ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a tényleges felhasználásról, az
Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére –
költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendő szerzői jogdíj összegével egyezik meg.
4.1. A rendezvény szervezője a rendezvényt követő 3 napon belül vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban
meghatározott egyéb határidőre köteles a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat rendelkezésre bocsátani és az
ezeket alátámasztó iratokat becsatolni.
4.2. Amennyiben a szervező bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervezőnek az
elszámolás alapjául szolgáló adatokra (pl. bevételre) vonatkozó összes iratát és/vagy bizonylatát, vagy előzetes
egyeztetést követően betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolásaiba.
4.3. Amennyiben a felhasználó a szerzői jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem
vagy hiányosan tesz eleget, valótlan adatszolgáltatást nyújt, vagy a felhasználó által megadott adatszolgáltatásban
szereplő adatok nem egyeznek az ARTISJUS ellenőrzése során rögzített adatokkal, az ARTISJUS a szerzői jogdíj
alapját és a fizetendő jogdíjat az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésére
álló adatok (pl. írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.)
alapján állapítja meg. Az ellenőrzés során az ARTISJUS jogosult betekinteni a felhasználó azon irataiba, pénzügyi
dokumentumaiba és elszámolásaiba, amelyek a jogdíj megállapításához kapcsolódnak.
5. A felhasználó köteles a felhasznált művekről műsorközlést adni, amely műsorközlésnek tartalmaznia kell az
előadáson elhangzott művek címét és szerzőinek, át- vagy feldolgozóinak nevét, valamint az elhangzás időtartamát.
A műsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó előadást) követő 3 munkanapon belül
írásban vagy az ARTISJUS-hoz bejelentett elektronikus levélcíméről elektronikus levélben, illetve az ARTISJUS által
e célból fenntartott online felületen keresztül elektronikus úton köteles közölni az ARTISJUS-szal [a továbbiakban:
a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § (1) bekezdés].
6.1. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, a műfelhasználás módját és mértékét,
valamint a jogdíj felosztás alapjául szolgáló adatokat a helyszínen ellenőrizheti.
6.2. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti, és mulasztását az
ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 5. pontban meghatározott esedékességétől
számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem
minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.
6.3. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.2. pontban meghatározott késedelmi kötbér
mértékével.
7.1. A személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadás szerzői jogdíját az előadástól
számított 3 napon belül kell megfizetni [Szjt. 25. § (5) bekezdés].
7.2. A 7.1. ponttól különböző esetekben, tekintettel arra, hogy a felhasználási engedély megadásának feltétele
a jogdíj megfizetése, a jogdíjat a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni.
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7.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot köteles fizetni,
a törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíjfizetés 7.1., illetve a 7.2. pont szerinti esedékességét követő
nap. Amennyiben a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a jogdíjfizetéssel késedelembe
esett, a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
7.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét a 7.3. pontban meghatározott
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőig
elmulasztja megfizetni, és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot
a 7.3. pont szerint köteles megfizetni.
7.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és
a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az
ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
8. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nem csak a jelen
jogdíjközlemény hatálya alá, hanem a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelű),
illetve az üzletek és egyéb zenefelhasználók általi nyilvános előadásokra vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó
„K” jelű) jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben a jelen jogdíjközlemény és a „V”, illetve
„K” jelű jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha
a zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben történnek.
9.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben
eljárni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak
jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni.
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől teszi
függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése
előtt megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos
mértékű felhasználási engedélyt szerez. Részletfizetési megállapodás esetén az utolsó jogdíjrészlet megfizetésével
a szervező felhasználási engedélye a felhasználás megkezdésére visszaható hatállyal a megfizetett szerzői jogdíjjal
arányosan bővül, illetve a megtartott nyilvános előadáshoz szükséges mértékűvé válik.
9.2. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra, az 5. ponton túlmenően is, elektronikus utat biztosíthat.
Ebben az esetben az ARTISJUS és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön
megállapodás szabályozza.
10.1. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetést, amely előfeltétele
a jelen jogdíjközleményben felsorolt rendezvényen való részvételnek (belépőjegy, műsormegváltás, adományjegy,
támogatójegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni
azonosító és hasonló részvételi díjak).
10.2. A jelen jogdíjközlemény I. Fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 8.2. és 9.2. pontjainak alkalmazásában bevételen az eladott
jegyekből, bérletekből származó bevételt, valamint a bármilyen forrásból származó befizetést és támogatást (például
egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt),
továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott
szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében
kiterjed.
10.3. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben
a szerzői jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy
ellenértékét kell figyelembe venni. Ha a szerzői jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel
alatt az áfa nélküli bevétel értendő.
10.4. A bevételből bizonylatok alapján levonható
– a kiemelt (VIP) közönségtagok részére nyújtott olyan szolgáltatások értéke, amelyet a belépődíj tartalmaz, de
közvetlenül nem függenek össze a zenefelhasználással (reklámajándék, ingyenes parkolás, közlekedés); nem
sorolható ebbe a körbe a vendéglátó szolgáltatás, amelynek ellenértékét bevételnek kell tekinteni;
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– a térítésmentesen átadott (szakmai, tisztelet- stb.) jegyek ellenértékéből az összes eladott jegy legfeljebb
5%-nak megfelelő, a legalacsonyabb értékű jegy ellenértékének figyelembevételével számított rész, ha a szervező
a térítésmentes jegyeket olyan személynek vagy szervezetnek adja át, aki/amely szponzori támogatást nyújtott
a rendezvényhez. A szervező köteles teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni
– a térítésmentes jegyeket átvevő személy/szervezet pontos nevéről,
– az átadott jegyek számáról,
– arról, hogy a személytől/szervezettől szponzori támogatást kapott, és arról a rendezvény bevételei között
a mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelően beszámol.
10.5. Nem kell alkalmazni a térítésmentes (szakmai, tisztelet- stb.) jegyekre a 10.3. és 10.4. pontot, ha a térítésmentes
jegyek számát a szervező jegyértékesítő vállalkozás által kiállított eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt jegyelszámolással igazolja az ARTISJUS felé. Ebben az esetben a szervező az egyébként fizetendő
jogdíjon felül köteles a térítésmentes jegyek száma szerint, az I. Fejezet 7.1. vagy, amennyiben a felhasználás ott
meghatározott körülményei megvalósulnak, a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pont alapján kiszámított jogdíjat is megfizetni.
11. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg,
amelynek az ARTISJUS-szal szemben egy hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és a felhasználás
mértékére, illetve a felhasznált művekre (teljesítményekre) vonatkozó adat- (például műsor-) közlési
kötelezettségének [Kjkt. 59. § (1) bekezdés] határidőben eleget tett.
12.1. A felhasználókkal, illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét
megfelelően képviselő országos vagy regionális érdekképviseleti szervezetekkel a jogdíjközlemény megfelelő
rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó
felhasználási szerződést is köthet.
12.2. Átalánydíjas felhasználási szerződés a jogdíjközlemény megfelelő pontjaiban meghatározott feltételek
fennállása mellett is csak akkor köthető, ha
– az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és
a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (például műsor-) közlési kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésre
figyelemmel eleget tett,
– az átalánydíjas felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei vagy a felhasználás és ennek
folytán a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, vagy a felhasználók jelentős részének azonos
országos vagy regionális érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdekképviseleti szerv felhasználási
szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá teszi.
12.3. Az átalányszerződések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerződésekkel érintett felhasználók között
az egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett
azonos kedvezményeket biztosít [Kjkt. 58. § (1) bekezdés].
12.4. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalányszerződés, ha az
érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) szerzői jogdíj fizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/
vagy az érintett felhasználók által fizetendő szerzői jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás
mértékére, illetve a felhasznált művekre (teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti, és az ARTISJUS-nak
továbbítja, és/vagy a szerzői jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
12.5. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az Európai Bizottság
2014. augusztus 8-i 868/2014/EU rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
működő regionális érdekképviseleti szervek minősülnek.
12.6. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez
képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést
köthet, valamint ebben a jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit is, ha
ezzel a felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek
meghatározását segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az Artisjus
az ilyen felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználói kör megjelölésével honlapján közzéteszi, és
a közzétételtől számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási
szerződést a közzétett feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy a jelen
pont szerinti szerződés hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra a jelen jogdíjközlemény
szerint a felhasználási engedélyt megszerzi, és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.
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13.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen jogdíjközleményben
meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha
a felhasználó bizonyítja [Kjkt. 10. § (1) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az átdolgozott, feldolgozott
művekre is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek
mindegyike a folklór alkotásának minősül, vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. §
(1) bekezdés] járó nyilvános előadás esetén, kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek
mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
13.2. A jelen jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és a szomszédos jogi védelem alatt álló
hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni.
Abban az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során olyan
szerzői művek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve szerzői
jogi védelem nem áll fenn, vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, illetve ezen okokból
a szerzői jogdíjat csökkentett mértékben kell megfizetni, úgy a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat olyan
mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás jelen jogdíjközlemény szerint figyelembe vett
körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.
13.3.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított szerzői jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen
jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során olyan művek felhasználása is megtörténhet, amelyeknek
a szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott.
Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a felhasználás – figyelemmel a több szerző által alkotott, átdolgozott, feldolgozott
művekre is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikének szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján
a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott, a felhasználás fejében az ARTISJUS-nak szerzői
jogdíjat nem kell fizetni.
13.3.2. Ha egy rendezvényen a felhasználás legalább 50%-ban, de 80%-ot el nem érve a 13.3.1. pontban
meghatározott műveket érint, a szervező az ARTISJUS részére az I. Fejezetben meghatározott szerzői jogdíj 66,6%-át
köteles megfizetni, valamint, ha egy rendezvényen a felhasználás legalább 80%-ban, de 100%-ot el nem érve
a 13.3.1. pontban meghatározott műveket érint, a szervező az ARTISJUS részére az I. Fejezetben meghatározott
szerzői jogdíj 33,3%-át köteles megfizetni. A jelen pont alkalmazásának feltétele, hogy a szervező
– a rendezvényt megelőzően legalább 3 nappal az ARTISJUS-hoz bejelentse, hogy a rendezvényen a 13.3.1. pont
szerinti műveket is fel fog használni, és alkalmazni kívánja a jelen pont szerinti jogdíjszámítást;
– vállalja, hogy az ARTISJUS számára lehetővé teszi a rendezvény helyszínen történő ellenőrzését;
– az előadóművész(ek)től hozzájárulást kér az előadásnak az előadáson elhangzott művek ARTISJUS általi
ellenőrzésének célját szolgáló rögzítéséhez, és amennyiben ehhez az előadóművészek hozzájárulnak, az előadást
e célból kép- vagy hangfelvételen rögzíti, és a rögzített előadást az ARTISJUS részére ellenőrzési célra átadja;
– a jelen díjszabás II. Fejezet 5. pontja szerinti műsorközlést az ARTISJUS felé határidőben és hiánytalanul, abban
a 13.3.1. pont hatálya alá tartozó és nem tartozó művek lejátszási idejének másodperc pontosságú közlésével
teljesíti.
Ha a szervező az ARTISJUS részére a rögzített előadást átadja, azt az ARTISJUS kizárólag a jelen pont szerinti jogdíj
kiszámításához szükséges ellenőrzéshez használja fel, tartalmáról jegyzőkönyvet készít, majd az átadott példányt az
előadástól számított 6 hónapon belül megsemmisíti, illetve véglegesen törli. A jelen pont alkalmazása nem érinti
a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíj mértékét és annak megfizetését, azaz a szomszédos jogi jogosultaknak
járó jogdíjat úgy kell kiszámítani és megfizetni, mintha az összes szerzői mű nyilvános előadásának engedélyezését
az ARTISJUS végezné.
14. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedély nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek
vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra
szánt szépirodalmi művek (például regények) teljes terjedelemben történő előadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].
15. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott nyilvános előadás esetén a közzétett szerzői
jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az ARTISJUS által esetenként
megállapított szerzői jogdíj fizetendő.
16. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes
áfát is tartalmazó összegben kell megfizetni.
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III. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü17)

I. Jogdíjak
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjt.) 20. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdése alapján az érintett jogosultak közös jogkezelő szervezeteivel,
a FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő
Társasága Egyesülettel, a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel, valamint az
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására
tekintettel az üres kép- és hanghordozókra (a továbbiakban együtt: hordozók vagy üres hordozók) az alábbi szerzői
jogdíjat állapítja meg:
Időtartam/Megnevezés

Fizetendő jogdíj
1. Audiokazetta
25 Ft/db
2. Videokazetta
60 Ft/db
3. CD-R típusok

CD-R és CD-RW
300 MB-ig

16 Ft/db

CD-R és CD-RW/Data
700 MB-ig

44 Ft/db

CD-R és CD-RW/Data 700 MB felett,
illetve CD-R és CD-RW Audio

64 Ft/db
4. DVD típusok (pl. DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, DVD-RAM)

4,7 GB alatt

16 Ft/db

4,7 GB

75 Ft/db

9,4 GB-ig

180 Ft/db
5. Egyéb nagy kapacitású optikai diszk

4,7 GB

78 Ft/db

9,4 GB-ig

187 Ft/db

15 GB-ig

312 Ft/db

25 GB-ig

416 Ft/db

50 GB-ig

520 Ft/db

100 GB-ig

727 Ft/db

200 GB-ig

831 Ft/db

200 GB felett

883 Ft/db
6. Minidiszk

Minidiszk

64 Ft/db
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7. Kép-, illetve hanghordozóként használható memóriakártyák
(pl. kártya hordozható multimédia eszközhöz, CF, MMC, MS, Smart Media, SD, Mini SD,
MicroSD, xD, Microdrive-típusú kártyák)
1 GB-ig

140 Ft/db

2 GB-ig

281 Ft/db

4 GB-ig

468 Ft/db

8 GB-ig

748 Ft/db

16 GB-ig

1496 Ft/db

32 GB-ig

2993 Ft/db

32 GB felett

3180 Ft/db

8. Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel nem rendelkező,
külső, hordozható háttértároló (pl. pendrive, USB Flash Drive, külső SSD)
1 GB-ig

92 Ft/db

2 GB-ig

183 Ft/db

4 GB-ig

366 Ft/db

8 GB-ig

548 Ft/db

16 GB-ig

1097 Ft/db

32 GB-ig

2195 Ft/db

32 GB felett

2286 Ft/db
9. Audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas,
hordozható multimédia eszközbe integrált tárolóegységek
(pl. beépített tárolóegységgel rendelkező hordozható zenelejátszó készülékek,
kivéve a mobiltelefon funkcióval is rendelkező készülékeket)

64 MB-tól 128 MB-ig

416 Ft/db

256 MB-ig

623 Ft/db

512 MB-ig

1039 Ft/db

1 GB-ig

1559 Ft/db

2 GB-ig

1870 Ft/db

4 GB-ig

3117 Ft/db

8 GB-ig

4156 Ft/db

16 GB-ig

6234 Ft/db

40 GB-ig

7273 Ft/db

80 GB-ig

8312 Ft/db

80 GB felett

9351 Ft/db

10. Audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas mobiltelefon készülékekbe integrált
tárolóegységek
128 MB-tól 256 MB-ig

319 Ft/db

512 MB-ig

532 Ft/db

1 GB-ig

798 Ft/db

2 GB-ig

958 Ft/db

4 GB-ig

1596 Ft/db

8 GB-ig

2128 Ft/db

16 GB-ig

3192 Ft/db

32 GB-ig

3724 Ft/db

64 GB-ig

4256 Ft/db

64 GB felett

4788 Ft/db
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11. Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására szolgáló, szórakoztató elektronikai eszközökbe integrált
tárolóegységek [pl. beépített tárolóegységgel rendelkező videó felvevő-lejátszó készülékek,
beépített tárolóegységgel rendelkező DVD-író, -felvevő, -lejátszó készülékek, médialejátszók,
beépített tárolóegységgel rendelkező televíziókészülék, beépített tárolóegységgel rendelkező digitális
vevődekóderek (pl. set-top box és műholdvevő készülék), smart tv box-ok]
80 GB-ig

2660 Ft/db

160 GB-ig

3325 Ft/db

250 GB-ig

4654 Ft/db

250 GB felett

5985 Ft/db

12. Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel rendelkező,
merevlemezes külső háttértároló (pl. külső merevlemez, külső HDD)
250 GB-ig

1147 Ft/db

500 GB-ig

1625 Ft/db

1 TB-ig

2103 Ft/db

2 TB-ig

2581 Ft/db

2 TB felett

4302 Ft/db

13. Audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas táblagépekbe (pl. tablet pc, média tablet,
hibrid tablet) integrált tárolóegységek
128 MB-tól 256 MB-ig

319 Ft/db

512 MB-ig

532 Ft/db

1 GB-ig

798 Ft/db

2 GB-ig

958 Ft/db

4 GB-ig

1596 Ft/db

8 GB-ig

2128 Ft/db

16 GB-ig

3192 Ft/db

32 GB-ig

3724 Ft/db

64 GB-ig

4256 Ft/db

64 GB felett

4788 Ft/db

II. Közös rendelkezések
1. A jogdíj megfizetése
1.1. Az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján a fenti jogdíjat az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott
kép- vagy hanghordozó esetén pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személy vagy – vámfizetési
kötelezettség hiányában – egyetemlegesen a hordozót az országba behozó személy és az azt belföldön először
forgalomba hozó személy köteles az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülethez a vámkezelés
befejezésétől, vámfizetési kötelezettség hiányában pedig a forgalomba hozataltól vagy – ha ez a korábbi –
a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított nyolc napon belül megfizetni. A jogdíj
megfizetéséért az adott hordozó összes belföldi forgalmazója is egyetemlegesen felel.
1.2. A jogdíjközlemény időbeli hatálya alatt forgalomba hozott, kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására
alkalmas olyan hordozók után, amelyek általános funkcionális ismérveik alapján a jogdíjközlemény I. részének egyik
pontja hatálya alá sem tarto2znak, a jogdíjat az ARTISJUS a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdés szerint állapítja meg.
1.3. Az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a közzétett jogdíjakhoz képest a jogdíjközlemény időbeli
hatálya alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jogdíjkedvezmény adható. Jogdíjkedvezményben
részesülhet az üres hordozó gyártója, külföldön gyártott hordozó esetén a vám fizetésére kötelezett személy,
illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a hordozót az országba behozó személy vagy az azt belföldön először
forgalomba hozó személy, ha
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a) az Szjt. 22. § (1) bekezdése alapján és a II. fejezet 2. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének minden
általa gyártott, behozott, illetve forgalomba hozott üres hordozóval kapcsolatosan maradéktalanul eleget tett;
b) jogdíjtartozása nincs;
c) a jelen jogdíjközlemény III. pontjában foglalt védjegyhasználati engedélyt, minden egyes optikai védelemmel
ellátott címkével kapcsolatosan maradéktalanul betartotta;
és a kedvezmény igénybevételéről és az ehhez társuló kötelezettségvállalásokról az ARTISJUS-szal szerződést köt.
1.4. Országos érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető kedvezményszerződés, ha az
érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett díjfizetők) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy
az érintett díjfizetők által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges adatokat hitelt érdemlő
bizonyítékkal alátámasztottan gyűjti, és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget
egészben vagy részben átvállalja.
1.5. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is
tartalmazó összegben kell megfizetni.
1.6. Ha a díjfizető a jogdíjfizetéssel késedelembe esik a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 1.1. pont szerinti esedékességét követő nap.
1.7. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jelen jogdíjközleményben
megállapított bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a díjfizetőnek küldött értesítés
és a díjfizetőnek küldött, a jogdíj megfizetésére vagy adatszolgáltatásra szóló felszólítás, valamint a díjfizető által
az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az ARTISJUS a jogdíjfizetési kötelezettséget keletkeztető tényről nem
szerez tudomást, az elévülés nyugszik.

2. Adatszolgáltatási kötelezettség
2.1. Aki üres hordozót gyárt, vámfizetési kötelezettség nélkül az országba behoz, vagy az így behozott hordozót
először belföldi forgalomba hozza, köteles az ARTISJUS-t az Szjt. 20. § (2) bekezdése szerinti jogdíjigény
érvényesítéséhez szükséges adatokról tájékoztatni. Az üres hordozó behozatala miatt jogszabály szerint
vám fizetésére kötelezett személy a fentieken felül köteles az ARTISJUS-nak bemutatni a vámhatóság által
hitelesített behozatali vámokmányt is. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó készülékbe integrált üres
hordozó esetén a készülék rendelkezik IMEI azonosítóval, így különösen az I. fejezet 10. pontjának és az I. fejezet
13. pontjának hatálya alá tartozó készülékbe integrált üres hordozó esetén, az adatszolgáltatásra kötelezett
személy a készülék, így különösen a mobiltelefon, illetve a táblagép IMEI azonosítóját is köteles feltüntetni
adatszolgáltatásában.
2.2. Bármely bejelentésre, illetve tájékoztatásra kötelezett személy köteles az ARTISJUS kérésére adatszolgáltatást
nyújtani az üres hordozók beszerzési forrásairól, illetve azok egyéb forgalomba hozatali adatairól. A fenti tájékoztatási
kötelezettség – akár részleges – elmulasztása esetén a tájékoztatásra kötelezett az üres hordozók után a jelen
jogdíjközlemény alapján számított jogdíjjal azonos mértékű költségátalányt köteles fizetni [Szjt. 22. § (2) bek.].

3. A jogdíj megfizetése alóli mentesség esetei
3.1. Az Szjt. 20. § (3) bekezdés a) pont szerinti mentesség esetén a kivitel igazolásához az alábbi okiratok benyújtása
szükséges:
– a kivitt áru azonosítására alkalmas, legalább a kivitt mennyiséget, a hordozó márkanevét és típusát tartalmazó
nyilatkozat; valamint
– az Európai Közösség területén kívülre irányuló forgalomban a vámhatóság által hitelesített behozatali és kiviteli
vámokmány;
– az Európai Közösség területére irányuló forgalomban olyan, a felek közösségi adószámát hitelt érdemlően
tartalmazó számla, amelyből aggálytalanul megállapítható, hogy a díjigénnyel érintett üres hordozót tartalmazó
küldemény címzettje az Európai Közösségen belül lakóhellyel rendelkező személy, illetve székhellyel (telephellyel,
fiókteleppel) rendelkező jogi személy vagy egyéb szervezet és a felek nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint az üres
hordozó mennyiségét, fajtáját és a külföldi rendeltetési helyet hitelt érdemlően feltüntető olyan okirat, amelyből
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aggálytalanul megállapítható, hogy a hordozókat Magyarországról elszállították (például: fuvarlevél, szállítólevél,
átadás-átvételt igazoló okirat).
3.2. Amennyiben a mentességi okra a jogdíj megfizetésére kötelezett személy a jogdíj megfizetése után hivatkozik,
a megfizetett jogdíjat a 3.1. pontban meghatározott okiratok benyújtása után az alábbi feltételek együttes
fennállása esetén az ARTISJUS visszatéríti, ha
a) a kivitelt is a jogdíjat az ARTISJUS-nak megfizető személy végzi;
b) a jogdíjat az ARTISJUS-nak megfizető személy a jogdíj visszatérítése iránti igényt az ARTISJUS-hoz írásban a jogdíj
megfizetésének évében bejelenti, és ezzel egyidejűleg
c) megjelöli azt a számlát, amely a visszatérítési igénnyel érintett jogdíjat tartalmazta, valamint az érintett
hordozókat tételesen felsorolja, ha a hordozó IMEI azonosítóval rendelkezik, akkor annak a tételes megadásával, és
d) a hordozóról eltávolított hologramos címkét az ARTISJUS-nak sorszám szerint azonosítható módon tételesen
visszaszolgáltatja.
3.3.1. Mentesülhet az üres hordozó jogdíj megfizetése alól az üres hordozó gyártója, külföldön gyártott hordozó
esetén a vám fizetésére kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a hordozót az országba
behozó személy, ha a jelen jogdíjközlemény I. fejezet 3., 4., 5., 6. pontjai alá tartozó, nem újraírható üres hordozó
tekintetében hitelt érdemlően igazolja, hogy a mentesíteni kívánt üres hordozó
– nem kerül a szabad felhasználás keretében az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére
feljogosított személy (szervezet) birtokába, és
– azt nyilvánvalóan és kizárólag az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében meghatározott másolatkészítéstől eltérő
célra használják.
3.3.2. A mentesülés fennállásának igazolásához az alábbi okiratok benyújtása szükséges:
a) a jelen jogdíjközlemény I.3–I.6. pontjai hatálya alá tartozó és nem újraírható üres hordozó beszerzésére
vonatkozó, a felek személyét, a szerződés tárgyát (az üres hordozókat), a teljesítés időpontját és a felek aláírását
tartalmazó írásba foglalt szerződés, illetve e szerződés kivonata, továbbá abban az esetben, ha a jogdíj fizetésére
kötelezett személy a szerződést az üres hordozó átruházásával teljesítő fél közvetlen vagy közvetett közreműködője,
a közreműködői lánc tagjai között az üres hordozó beszerzésére létrejött valamennyi szerződés, e szerződések
kivonata, továbbá
b) a szerződéshez kapcsolódó dokumentáció, amely tartalmazza
b.1.) a jelen jogdíjközlemény szerinti csoportosításnak megfelelően, hogy a szerződés hatálya alatt milyen fajtájú,
mennyiségű (darabszámú) üres hordozó beszerzéséről rendelkezik;
b.2.) a vevő (végfelhasználó) fél nyilatkozatát arra nézve, hogy az üres hordozókat
– nem használja az Szjt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott művek, illetve teljesítmények másolására;
– nem értékesíti tovább; és
– nem adja az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személyek birtokába;
c) az Szjt. 20. § és ezen belül a jelen jogdíjközlemény I.3.–I.6. pontjai hatálya alá tartozó és nem újraírható üres
hordozók adásvételére vonatkozó szerződés teljesítését igazoló számla és szállítólevél, illetve ez utóbbi helyett más
olyan okirat, amelyből hitelesen megállapítható, hogy a szerződés alapján hány darab és milyen fajtájú üres hordozó
tényleges átadása történt meg a vevő (végfelhasználó) részére;
d) a jogdíj fizetésére kötelezett személy nyilatkozata arra nézve, hogy a szerződés esetleges módosításairól, illetve
megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatja az ARTISJUS-t.
3.4.1. Mentesülhet az üres hordozó jogdíjmegfizetése alól az üres hordozó gyártója, külföldön gyártott hordozó
esetén a vám fizetésére kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a hordozót az országba
behozó személy, ha a jelen jogdíjközlemény I. fejezet hatálya alá tartozó újraírható üres hordozó tekintetében hitelt
érdemlően igazolja, hogy a mentesíteni kívánt üres hordozó teljes élettartama alatt
– nem kerül a szabad felhasználás keretében az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére
feljogosított személy (szervezet) birtokába, és
– azt nyilvánvalóan és kizárólag az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében meghatározott másolatkészítéstől eltérő
célra használják.
3.4.2. A mentesülés fennállásának igazolásához az alábbi okiratok benyújtása szükséges:
a) a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó, újraírható üres hordozó beszerzésére vonatkozó, a felek személyét,
a szerződés tárgyát (az üres hordozókat), a teljesítés időpontját, és a felek aláírását tartalmazó írásba foglalt
szerződés, illetve e szerződés kivonata, továbbá abban az esetben, ha a jogdíj fizetésére kötelezett személy
a szerződést az üres hordozó átruházásával teljesítő fél közvetlen, vagy közvetett közreműködője, a közreműködői
lánc tagjai között az üres hordozó beszerzésére létrejött valamennyi szerződés, e szerződések kivonata, továbbá
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b) a szerződéshez kapcsolódó dokumentáció, amely tartalmazza
b.1.) a jelen jogdíjközlemény szerinti csoportosításnak megfelelően, hogy a szerződés hatálya alatt milyen fajtájú,
mennyiségű (darabszámú) üres hordozó beszerzéséről rendelkezik;
b.2.) a vevő (végfelhasználó) fél nyilatkozatát arra nézve, hogy az üres hordozókat:
– milyen célra használja, és e használat közben hogyan biztosítja a 3.4.1. pontnak való megfelelést;
– nem használja az Szjt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott művek, illetve teljesítmények másolására;
– nem értékesíti tovább; és
– nem adja az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személyek birtokába;
– a 3.4.1. pont szerinti feltételek teljesülésének ellenőrzését az ARTISJUS részére, az ARTISJUS előzetes írásbeli
értesítése alapján, lehetővé teszi; és
– vállalja, hogy amennyiben a hordozókat harmadik személynek átruházza, akkor arról az ARTISJUS-t öt napon
belül írásban értesíti és az ARTISJUS felé a 3.4.1. pont szerinti feltételeknek történő megfelelést a jelen pont szerint
igazolja a harmadik személyre nézve, vagy ennek hiányában az ARTISJUS-nak az üres hordozó díját az írásbeli
értesítés határidejének lejártától számított 15 napon belül megfizeti;
c) az Szjt. 20. § és a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó, újraírható üres hordozók adásvételére vagy más
jogcímen történő tulajdonátruházására vonatkozó szerződés teljesítését igazoló számla és szállítólevél, illetve ez
utóbbi helyett más olyan okirat, amelyből hitelesen megállapítható, hogy a szerződés alapján hány darab és milyen
fajtájú üres hordozó tényleges átadása történt meg a vevő (végfelhasználó) részére;
d) a jogdíj fizetésére kötelezett személy nyilatkozata arra nézve, hogy a szerződés esetleges módosításairól, illetve
megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatja az ARTISJUS-t.
3.5. Ha a mentesülés feltételei fennállnak, és a jogdíj fizetésére kötelezett személy a 3.3.2., illetve 3.4.3. pont szerinti
iratokat az ARTISJUS-hoz maradéktalanul benyújtotta, az ARTISJUS igazolást állít ki, amely tartalmazza
a) az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén a vám fizetésére
kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a hordozót az országba behozó személy azonosító
adatait;
b) a mentesüléssel érintett üres hordozót beszerző személy (végfelhasználó) azonosító adatait;
c) a mentesüléssel érintett üres hordozók darabszámát és fajtáit a jelen jogdíjközlemény szerinti csoportosításban; és
d) a mentesülés időtartamát.
3.6.1. Amennyiben a 3.3.1. vagy 3.4.1. pont szerinti mentességi okra jogdíj megfizetését követően hivatkozik a jogdíj
megfizetésére kötelezett személy vagy az üres hordozó megszerző személy (végfelhasználó), akkor az ARTISJUS
a ténylegesen megfizetett jogdíjat az alábbi feltételek együttes fennállása esetén téríti vissza a jogdíj megfizetésére
kötelezett személy részére:
a) a jogdíj-visszatérítés iránti igényt a jogdíj megfizetésének évében írásban bejelentik az ARTISJUS-hoz; és ezzel
egyidejűleg
b) a 3.3.2., illetve a 3.4.2. pontban meghatározott okiratokat az ARTISJUS-hoz benyújtják; valamint
c) megjelölik azt a számlát, amely a visszatérítési igénnyel érintett jogdíjat tartalmazta, valamint az érintett
hordozókat tételesen felsorolják, ha a hordozó IMEI azonosítóval rendelkezik, akkor annak a tételes megadásával; és
d) a hordozóról eltávolított hologramos címkét az ARTISJUS-nak sorszám szerint azonosítható módon tételesen
visszaszolgáltatják.
3.6.2. Az ARTISJUS a jogdíjat az üres hordozót megszerző személynek (végfelhasználónak) abban az esetben fizeti ki,
ha a jogdíj megfizetésére kötelezett személy a jogdíj összegének visszatérítésére vonatkozó követelését e személyre
engedményezi, és az erről szóló, a megfizetett jogdíj összegét feltüntető, az engedményes és engedményező nevét
és adatait tartalmazó teljesítési utasítást is magában foglaló engedményezési okiratot az ARTISJUS-hoz benyújtja.
3.6.3. Az ARTISJUS a jogdíjat a 3.6.1. és 3.6.2. pontokban meghatározott okiratok hiánytalan benyújtásától számított
60 napon belül téríti vissza.
3.7. A díj megfizetése alóli mentesülési feltételek megvizsgálása és a mentesülés alá eső és a mentesülés hatálya alá
nem tartozó üres hordozók számának és fajtájának megállapítása céljából a díj megfizetése alóli mentesülés esetén
is az, aki üres hordozót gyárt, vámfizetési kötelezettség nélkül az országba behoz, vagy az így behozott hordozót
először belföldi forgalomba hozza, köteles az ARTISJUS-t az Szjt. 22. § (1) bekezdése szerinti adatokról tájékoztatni.
Aki a 3.3., 3.4., 3.5. vagy 3.6. pont szerinti mentesülésre hivatkozik, az adatszolgáltatása során köteles tájékoztatni
az ARTISJUS-t arról, hogy mely, legalább mennyiség és fajta szerint megjelölt üres hordozó tekintetében kívánja
a mentesülés fennállását igazolni.
3.8.1. A 3.3–3.6. pontok, ide nem értve a 3.6.2. pontot, megfelelő alkalmazásával az üres hordozó árába foglalt,
megfizetett jogdíj visszatérítése útján mentesülhet az üres hordozó jogdíj megfizetése alól az üres hordozó olyan,
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az Szjt. 35. § (1) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személynek minősülő végfelhasználója, aki az üres
hordozót kizárólag a saját alkotó tevékenysége körében létrehozott műveinek és teljesítményeinek rögzítésére,
illetve másolására használja, és ezt a körülményt az ARTISJUS felé hitelt érdemlően igazolja.
3.8.2. A végfelhasználó a 3.6.1. b) és c) pont szerinti feltételek igazolása körében az ARTISJUS-hoz benyújtja:
a) a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó üres hordozó megvásárlását igazoló számlát vagy egyéb számviteli
bizonylatot, amely tartalmazza az eladó nevét, az üres hordozó megnevezését és megszerzett darabszámát,
valamint a teljesítés időpontját;
b) az érintett hordozók tételesen felsorolását, valamint ehhez kapcsolódóan a hordozóról eltávolított hologramos
címkét sorszám szerint azonosítható módon, vagy ennek hiányában a hordozó IMEI azonosító jelének megjelölését
– amely igazolja, hogy a hordozóra a díjat megfizették –, és egy, a hordozó IMEI azonosító jelét igazoló, a hordozóról
készített digitális fényképfelvételt;
c) nyilatkozatát arra nézve, hogy
ci) milyen alkotó tevékenységet folytat; és
cii) a visszatérítési igénnyel érintett az üres hordozót:
– saját alkotó tevékenysége körében használja, és a hordozón a bejelentés időpontjában saját alkotó tevékenysége
során létrehozott műveket, illetve teljesítményeket tárol, amelyeknek ő a szerzői és/vagy szomszédos jogi jogosultja;
– nem használja az Szjt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott, olyan művek, illetve teljesítmények másolására,
amelyre vonatkozó vagyoni jog más személyt illet meg;
– nem értékesíti vagy ajándékozza tovább;
– nem adja más, az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személyek birtokába;
ciii) hogyan biztosítja a cii) pont szerinti feltételek teljesülését a hordozó további használata során; valamint
d) az e pontban foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzését az ARTISJUS részére, akár a hordozó egyedi,
vizsgálatának és e célból történő bemutatásának, illetve ahhoz való hozzájárulásának az útján, lehetővé teszi.
Az ARTISJUS ez utóbbi esetben a hordozón rögzített adatok titokban tartására, és a hordozó tartalma lemásolásától
való tartózkodására köteles.

4. Elektronikus kapcsolattartás
Az ARTISJUS a díjfizetővel való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS és
a díjfizető közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

III. A jogdíjfizetés igazolása
1. Védjegyhasználati engedély
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközleménnyel érintett hordozók közül a
– CD-R-típusú hordozók (I. fejezet 3. pont);
– DVD-típusú hordozók (I. fejezet 4. pont);
– egyéb nagy kapacitású optikai diszkek (I. fejezet 5. pont);
– kép-, illetve hanghordozóként használható memóriakártyák (I. fejezet 7. pont);
– audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel nem rendelkező, külső, hordozható
háttértárolók (I. fejezet 8. pont);
– audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas hordozható multimédia eszközökbe integrált
tárolóegységek (I. fejezet 9. pont);
– audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására szolgáló, szórakoztató elektronikai eszközökbe integrált
tárolóegységek (I. fejezet 11. pont);
– audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel rendelkező, merevlemezes külső
háttértárolók (I. fejezet 12. pont); továbbá
– audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas táblagépekbe integrált tárolóegységek (I. fejezet 13. pont)
tekintetében történő jogdíjigény-érvényesítéssel összefüggésben ingyenesen, nem kizárólagos, nem átruházható
védjegyhasználati engedélyt ad a jogdíjat az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján megfizető személynek az
„ARTISJUS” védjegy III. fejezet 2. és 3. pontjai szerinti használatára. Az I. fejezet 13. pontjában meghatározott
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hordozók tekintetében történő jogdíjigény-érvényesítéssel összefüggésben az ARTISJUS csak abban az esetben
ad védjegyhasználati engedélyt, ha a hordozó nem rendelkezik IMEI azonosítóval. Az „ARTISJUS” védjegy
a jogdíjközlemény szerinti használat során – az ellenkező bizonyításáig – igazolja a jogdíj megfizetését, továbbá
jogkezelési adatnak is minősül [Szjt. 96. § (2) bekezdés], amelynek jogosulatlan eltávolítása vagy megváltoztatása tilos.

2. A védjegy hordozója
A védjegyet az ARTISJUS által kibocsátott, a jogdíjat az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján megfizető személynek
térítésmentesen, az érvényesített jogdíjigény által meghatározott darabszámban használatába adott optikai
védelemmel ellátott (hologramos) címke hordozza. A védjegyet hordozó címke az ARTISJUS tulajdona.

3. A védjegy és a védjegyet hordozó címke használata
A jogdíjat az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján megfizető személy a védjegyet hordozó címkét az üres hordozó
forgalomba hozatalát megelőzően jogosult és köteles elhelyezni (felragasztani). Az elhelyezésnek (felragasztásnak)
a hang-, illetve képhordozón, vagy ha ez lehetetlennek bizonyul a hordozó bontatlan csomagolásán a címke sérülése
nélkül, eltávolíthatatlanul kell megtörténnie, más jogkezelési adatot vagy árujelző észlelését nem akadályozó módon.
Az elhelyezés (felragasztás) a címke átvételét követően haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelező.
A hologramos címke csak a díjfizetéssel érintett hordozó példányokra helyezhető el. A védjegyet a fentiektől eltérő
módon használni tilos. A jogdíjat megfizető személy a védjegy használatát harmadik személynek nem engedélyezheti,
és a hordozón el nem helyezett (fel nem ragasztott) hologramos címkét harmadik személy birtokába/használatába
nem adhatja. A védjegy használatáért, illetve a hologramos címkéért sem a jogdíjat az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján
megfizető személy, sem más személy ellenértéket nem kérhet és nem fogadhat el. Az ARTISJUS a védjegyet hordozó
címkét csak abban az esetben adja használatba a jogdíjat megfizető személynek, ha a díjfizetéssel érintett hordozók
még a jogdíjat megfizető személy birtokában vannak. Ezt a jogdíjat megfizető személy a címke átadását megelőzően
köteles hitelt érdemlően igazolni. A védjegyhasználati engedély hatálya az első jogszerű forgalomba hozatallal
megszűnik.

IV. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye
a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános
előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének
egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel
és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról
és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V17)
Az e jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. §
(1), (4), (5), (6) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016.
évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá
a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (a továbbiakban:
MAHASZ) és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel (a továbbiakban: EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem
színpadi nyilvános előadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint
– a II. Fejezet 1. f ), 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontja esetében az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzők,
továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók javára a FilmJus
Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel,
a MAHASZ-szal, valamint az EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz
vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással,
vezeték útján vagy egyéb módon – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű,
változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében
a felhasználás engedélyezésének fejében fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj),
valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
Vendéglátó üzletek zenefelhasználása
1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3., 4., 5. és 12. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történő
háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
1. a) Budapesten naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:

24 órán túl

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

20 óráig nyitva

1232 Ft

1070 Ft

930 Ft

772 Ft

822 Ft

715 Ft

620 Ft

515 Ft

nyitva

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és
egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel- és salátabár
és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el
az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

III. kategória:

24 órán túl

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

20 óráig nyitva

656 Ft

570 Ft

495 Ft

412 Ft

524 Ft

454 Ft

395 Ft

329 Ft

349 Ft

303 Ft

263 Ft

219 Ft

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

1053 Ft

914 Ft

795 Ft

660 Ft

703 Ft

611 Ft

530 Ft

440 Ft

560 Ft

487 Ft

423 Ft

352 Ft

448 Ft

388 Ft

337 Ft

281 Ft

nyitva

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó
üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül,
melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.
1. b) 50 000 főnél nagyobb lakosságszámú településen naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:

24 órán túl
nyitva

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár
és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár
és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el
az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
III. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó
üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
nem érik el.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

V. kategória:

24 órán túl

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

259 Ft

225 Ft

187 Ft

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

900 Ft

782 Ft

679 Ft

564 Ft

601 Ft

522 Ft

453 Ft

376 Ft

479 Ft

416 Ft

362 Ft

301 Ft

383 Ft

332 Ft

288 Ft

240 Ft

255 Ft

221 Ft

192 Ft

160 Ft

nyitva

298 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül,
melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.
1. c) 10 001–50 000 fős lakosságszámú településen naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:

24 órán túl
nyitva

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár
és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el
az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
III. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó
üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül,
melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.
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1. d) 5001–10 000 fős lakosságszámú településen naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:

24 órán túl

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

769 Ft

668 Ft

580 Ft

482 Ft

513 Ft

446 Ft

387 Ft

322 Ft

409 Ft

356 Ft

309 Ft

257 Ft

327 Ft

283 Ft

246 Ft

205 Ft

218 Ft

189 Ft

164 Ft

137 Ft

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

571 Ft

496 Ft

412 Ft

nyitva

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár
és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el
az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
III. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó
üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül,
melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.

1. e) 1001–5000 fős lakosságszámú településen naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

24 órán túl
nyitva

658 Ft
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

II. kategória:

24 órán túl

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

439 Ft

381 Ft

331 Ft

275 Ft

350 Ft

304 Ft

264 Ft

220 Ft

280 Ft

242 Ft

211 Ft

176 Ft

186 Ft

161 Ft

140 Ft

117 Ft

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

562 Ft

488 Ft

424 Ft

352 Ft

375 Ft

326 Ft

283 Ft

235 Ft

299 Ft

260 Ft

226 Ft

188 Ft

nyitva

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el
az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
III. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve
az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó
üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül,
melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.
1. f ) 1000 fő alatti lakosságszámú településen naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:

24 órán túl
nyitva

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.
II. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el
az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
III. kategória:
Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

IV. kategória:

24 órán túl

24 óráig nyitva

22 óráig nyitva

21 óráig nyitva

239 Ft

207 Ft

180 Ft

150 Ft

159 Ft

138 Ft

120 Ft

100 Ft

nyitva

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó
üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül,
melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.
1. g) Az 1. a)–1. f ) pontban a 24 órán túli nyitva tartás esetére meghatározott jogdíjat kell megfizetni azokban az
esetekben, ha a vendéglátó üzlet akár folyamatosan („non-stop”) nyitva tart, akár éjszaka nyit ki, és 24 és 4 óra
között bármilyen időtartamban nyitva tart.
2. Négy- és ötcsillagos szálláshelyek vendéglátó üzleteiben háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás
esetén, 50 000 fő alatti lakosságszámú településen [I. Fejezet 1. c), 1. d), 1. e), 1. f ) pontja] az 1. b) pont I. kategória
szerinti szerzői jogdíjakat kell megfizetni.
3. Autópályák, autóutak parkolóiban, pihenőhelyein lévő vendéglátó üzletekben történő háttérjellegű élőzenevagy gépzene-felhasználás esetén az 1. b) pont szerinti szerzői jogdíjat kell megfizetni.
4. Üzemanyagtöltő állomások vendéglátó üzleteiben háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén – ha
a vendéglátó üzlet egy légtérben van az üzemanyag-értékesítést végző kereskedelmi üzlettel és az értékesítést
végző üzemeltető személye a két értékesítési helyen megegyezik – 100 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.
5. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén 1537 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.
6. Zenegép útján történő zenefelhasználás: Ha az 1–5. és a 13.1. pontban meghatározott gépzene-felhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internetterminál) valósul meg, amely
lehetővé teszi, hogy a közönség tagja – az általa fizetett külön díj ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni
kívánt zeneművet, az 1–5., illetve a 13.1. pontban megállapított szerzői jogdíj 10%-kal emelkedik.
7. Diszkó program, táncos rendezvény keretében történő gépzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.1. pontja) esetén az
alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten
6897 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban
5448 Ft
c) Egyéb településen
3644 Ft
8. Zenés táncos rendezvény (pl. bál) esetén, ha annak során kizárólag élőzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.2. pontja)
történik, az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten
8642 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban
6828 Ft
c) Egyéb településen
4566 Ft
9. Fő műsorszám (rendezvény) keretében történő gépzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.1. pontja) – előadóművész
(táncos, artista stb.) fellépése, karaoke műsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzői
jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten
2754 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban
2474 Ft
c) Egyéb településen
1930 Ft
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10. Fő műsorszám (rendezvény) keretében történő kizárólag élőzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.2.
– előadóművész (énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban
c) Egyéb településen

pontja)
3448 Ft
3100 Ft
2414 Ft

11. Befogadóképességgel kapcsolatos rendelkezések
11.1. Az 1., 2., 3., 4., 5.1., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzői jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap
szerzői jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek
belépődíjat, illetve nincs kötelező fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:
a) 1–50 főig az alap szerzői jogdíjat,
b) 51–100 főig az alap szerzői jogdíj 10%-kal növelt összegét,
c) 101–200 főig az alap szerzői jogdíj 20%-kal növelt összegét,
d) 201–300 főig az alap szerzői jogdíj 35%-kal növelt összegét,
e) 300 fő felett az alap szerzői jogdíj 50%-kal növelt összegét
kell megfizetni.
11.2. A vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve az 5.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az
ott megállapított szerzői jogdíjat alap szerzői jogdíjnak tekintve, a 11.1. pont szerint növelt összegben kell a szerzői
jogdíjat megfizetni.
12. A belépődíjjal és a kötelező fogyasztással kapcsolatos rendelkezések
12.1. Az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzői jogdíjakon felül belépődíj szedése esetén
a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után a két legdrágább belépődíjnak
megfelelő összegű további szerzői jogdíjat kell fizetni.
12.2. A 7., 8., 9. és 10. pontban meghatározott, valamint eseti (nem heti vagy havi rendszerességgel ismétlődő)
rendezvény esetén az 1., 2., 3., 4. és 6. pontban meghatározott szerzői jogdíjakon felül, ha kötelező fogyasztási díj
van, a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után egy kötelező fogyasztási díjnak
megfelelő összegű további szerzői jogdíjat kell fizetni.
13. Alkalmi árusítást végző vendéglátó üzletek zenefelhasználása: egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végző vendéglátó üzletek üzemeltetőinek, valamint
egyedi gasztronómiai rendezvények (pl. borvacsorák) esetén függetlenül attól, hogy mely településen történik
a felhasználás, az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
13.1. A 7., 8., 9. és 10. pont alá nem tartozó, háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén naponta:
a) 1–100 főig
1849 Ft
b) 101–200 főig
2195 Ft
c) 201–500 főig
2852 Ft
d) 500 fő felett
3722 Ft
13.2. A 7., 8., 9. és 10. pont alá tartozó felhasználások esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) diszkó program, táncos rendezvény keretében történő gépzene-felhasználás esetén
6897 Ft
b) zenés táncos rendezvény keretében történő élőzene-felhasználás esetén
8642 Ft
c) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő gépzene-felhasználás esetén
2754 Ft
d) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő élőzene-felhasználás esetén
3448 Ft

II. Fejezet
Szálláshelyek zenefelhasználása
1. Szálláshelyeken történő zenefelhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
1. a) Szállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttérjellegű élőzenevagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
– 5* és 4* szállodákban
19 869 Ft
– 3* szállodákban
13 214 Ft
– 2* és 1* szállodákban
7 209 Ft
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten
háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is.
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1. b) Szállodák olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik,
és háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni
havonta:
– 5* és 4* szállodákban
41 560 Ft
– 3* szállodákban
25 025 Ft
– 2* és 1* szállodákban
16 913 Ft
1. c) Panziók közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttérjellegű élőzenevagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
– Budapesten
10 319 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban
9 407 Ft
– Városokban
6 897 Ft
– Egyéb településen
5 571 Ft
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten
háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is.
1. d) Panziók olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik,
és háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni
havonta:
– Budapesten
18 661 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban
16 795 Ft
– Városokban
12 367 Ft
– Egyéb településen
10 205 Ft
1. e) Szállodák szobáiban történő gépzene-felhasználás esetén a szálloda szobaszámától és a besorolásától függően,
100%-os számított szobakihasználtság esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
Gépzene-felhasználás

Szobák
száma

5* szálloda

4* szálloda

3* szálloda

2* szálloda

1* szálloda

1–25

17 051 Ft

16 540 Ft

16 043 Ft

15 562 Ft

15 095 Ft

26–50

32 436 Ft

31 463 Ft

30 519 Ft

29 604 Ft

28 716 Ft

51–100

50 865 Ft

49 339 Ft

47 859 Ft

46 423 Ft

45 030 Ft

101–150

64 871 Ft

62 924 Ft

61 037 Ft

59 206 Ft

57 429 Ft

151–200

75 250 Ft

72 993 Ft

70 803 Ft

68 679 Ft

66 618 Ft

201–250

79 012 Ft

76 642 Ft

74 342 Ft

72 112 Ft

69 949 Ft

251–300

82 774 Ft

80 291 Ft

77 882 Ft

75 546 Ft

73 279 Ft

301–350

86 536 Ft

83 940 Ft

81 422 Ft

78 979 Ft

76 610 Ft

351–400

90 298 Ft

87 589 Ft

84 961 Ft

82 413 Ft

79 940 Ft

401–500

94 060 Ft

91 238 Ft

88 501 Ft

85 846 Ft

83 271 Ft

500 felett

97 822 Ft

94 887 Ft

92 041 Ft

89 280 Ft

86 601 Ft

A szállodának a besorolásától függően a számított szobakihasználtságnak megfelelő jogdíjat kell fizetnie.
A számított szobakihasználtság a 2017-es évben a Központi Statisztikai Hivatal 2016. december 10. napjáig
hozzáférhető, ezen időponthoz legközelebb eső korábbi 12 hónapra vonatkozó, havonta megjelenő
gyorstájékoztatóiban közzétett, a szállodák besorolási kategória szerinti szobakihasználtságára vonatkozó
százalékos arányban megadott statisztikai adatok számtani átlaga.
Az ARTISJUS e jogdíjközlemény hatálybalépésével egyidejűleg a számítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó
gyorstájékoztatók megjelölésével együtt a számított szobakihasználtságnak megfelelő, a besorolási kategória
szerint a tárgyévben fizetendő szerzői jogdíjak mértékét tartalmazó, az e pontban meghatározott jogdíjtáblázattal
azonos szerkezetű jogdíjtáblázatot elkészíti, valamint ezt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához közzététel
céljából benyújtja.
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1. f ) Szállodák szobáiban a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek,
előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítése esetén, az 1. e) pont szerinti jogdíjjal együttesen a szálloda szobaszámától függően az alábbi
szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
5*, 4*, 3*, 2* és 1* szálloda

egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

1–10 szobáig

62 Ft

11–25 szobáig

237 Ft

26–50 szobáig

560 Ft

51–100 szobáig

1 099 Ft

101–150 szobáig

2 177 Ft

151–200 szobáig

3 254 Ft

201–250 szobáig

4 332 Ft

251–300 szobáig

5 409 Ft

301–350 szobáig

6 487 Ft

351–400 szobáig

7 564 Ft

401–500 szobáig

8 642 Ft

500 szoba felett

10 797 Ft

1. g) Panziók szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában
sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon
egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a panzió besorolástól függően az alábbi,
A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni havonta:
Panzió

A) szobai gépzene-felhasználás

B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

I. kategória

5795 Ft

62 Ft

II–III. kategória

5373 Ft

62 Ft

1. h) Kempingek és üdülőházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő
háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként 7285 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni havonta.
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten
háttérzene jellegű zenefelhasználást is.
1. i) Kempingek és üdülőházak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár,
presszó működik, és háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként 14 317 Ft szerzői
jogdíjat kell fizetni havonta.
1. j) Kempingek és üdülőházak szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték
útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely
férőhelyeinek számától függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:
A) szobai gépzene-felhasználás

B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

50 férőhelyig

2626 Ft

260 Ft

100 férőhelyig

3319 Ft

521 Ft

100 férőhely felett

3380 Ft

754 Ft

1. k) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó
kiszolgálás nélkül) történő háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként havonta 4902 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni.
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten
háttérzene jellegű zenefelhasználást is.
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1. l) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol
azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik, és háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik,
helyiségenként havonta 9470 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
1. m) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) szobáiban történő gépzene-felhasználás
[A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások
és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely férőhelyétől függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti
szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:
A) szobai gépzene-felhasználás

B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

50 férőhelyig

1600 Ft

260 Ft

100 férőhelyig

1696 Ft

521 Ft

100 férőhely felett

1792 Ft

715 Ft

2. Falusi és egyéb szálláshelyeken gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában
sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon
egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely szobaszámától függően
havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:
A) szobai gépzene-felhasználás

B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

1 szoba

1195 Ft

31 Ft

2 szoba

1554 Ft

31 Ft

3 szoba

1864 Ft

62 Ft

4 szoba

2200 Ft

62 Ft

5 szoba

2552 Ft

62 Ft

6 szoba

2909 Ft

115 Ft

7 szoba

3258 Ft

115 Ft

8 szoba

3584 Ft

115 Ft

3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken a szálláshely jellege szerint, a szálláshely közös helyiségeiben történő
háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén az 1. h), 1. i) vagy az 1. k), 1. l) pontban meghatározott
szerzői jogdíjat kell megfizetni.
4. Zenegép útján történő zenefelhasználás: Ha az 1–3. pontban meghatározott gépzene-felhasználás olyan eszköz
alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internetterminál) valósul meg, amely lehetővé
teszi, hogy a közönség tagja – az általa fizetett külön díj ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt
zeneművet, az 1–3. pontban megállapított jogdíj 10%-kal emelkedik.
5. Az 1. f ) pontban és az 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontban foglalt táblázat B) oszlopában foglalt jogdíjak az Szjt. 28. §
(4) bekezdése szerinti szerzői és szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

III. Fejezet
Rendelkezések az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján
1. Az I. Fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 13.1., 13.2. a) és c) pontban megállapított szerzői jogdíjakon felül
további 30,5%, az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ)
illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott
hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz
közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett
gépzene-felhasználáshoz (IV. Fejezet 15.1. pontja).

2375

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2. A II. Fejezet 1. [kivéve az 1. f ) pontot és az 1. g), 1. j), 1. m) pontban foglalt táblázat B) oszlopát], 2. [kivéve
a B) oszlopot], 3. és 4. pontjában megállapított szerzői jogdíjakon felül további 30,5%, az előadóművészek és
a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell
fizetni a felsorolt pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel
vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére
alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzenefelhasználáshoz (IV. Fejezet 15.1. pontja).
3. E jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal
egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja
a szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat
a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös
jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak
között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt
nyilvántartásba vétele és a Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.
4. A zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy
a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése],
az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal egyetértésben határozza meg.

IV. Fejezet
Közös rendelkezések
1.1. E közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni,
a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak
jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni.
Az ARTISJUS e jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől teszi
függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése
előtt megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos
mértékű felhasználási engedélyt szerez.
1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves időszakra – ennél rövidebb idényjellegű üzemeltetés esetén pedig az
üzemeltetés teljes időtartamára – előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen,
legkésőbb a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni [Szjt. 25. § (5) bekezdése].
1.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja az 1.2. pont szerinti esedékességet
követő nap. Ha a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a jogdíjfizetéssel késedelembe
esett, a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt is köteles megfizetni.
1.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét az 1.2. pontban meghatározott
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőben
(határnapig) elmulasztja megfizetni, és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes
késedelmi kamatot az 1.3. pont szerint köteles megfizetni.
1.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és
a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az
ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
1.6. A jogdíjközlemény alkalmazásában a jogdíj megfizetése, illetve a lakosságszám figyelembevétele
szempontjából önálló településnek kell tekinteni a fővárost, a megyei jogú városokat, a városokat, a nagyközségeket
és a községeket, valamint ezek közigazgatási területéhez tartozó olyan elkülönült, a település központi
belterületével – a lakott területek földrajzi (domborzati), térbeni, építészeti elkülönültsége alapján – egybe
nem tartozó településrészeket, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal által vezetett Helységnévtár egyéb
belterületként vagy külterületi lakott helyként tart nyilván.
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2.1. Az I. és II. Fejezetben meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet működési engedélyében vagy
tartalmilag ennek megfelelő közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltető minősül felhasználónak.
A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit e pont
szerint az eseti rendezvény szervezőjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy az e jogdíjközlemény szerinti
jogdíjat e személy fizeti meg, az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához mint
tartozáselvállaláshoz vagy tartozásátvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat. Az eseti rendezvény szervezőjének azt
kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános előadással
összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános
előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező által igénybe vett harmadik személy (szervezet)
szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőt kell tekinteni, ha a bevétel
a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet)
a szervezésért (közreműködésért) megillető (megbízási vagy egyéb) díj nem minősül bevételnek.
3.1. E jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint
a bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen
jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy
tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési
kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben
a szerzői jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy
ellenértékét kell figyelembe venni.
3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendő. Ha
a szerzői jogdíj meghatározásakor belépődíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépődíj áfa nélküli
összege.
3.4. E jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó
összegét, amely előfeltétele a műsoros előadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépőjegy,
műsormegváltás, adományjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minősül belépőjegynek a turisztikai
vállalkozás által szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvénynek a vendéglátó szolgáltatásokon kívüli részére
beszedett részvételi díja.
4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és
a már megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles
az ARTISJUS-nak bejelenteni.
5.1. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére
vagy megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdése] nem tesz eleget,
és az ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján
a felhasználó – a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles,
amelynek összege a fizetendő jogdíj összegével egyezik meg. Ha az Szjt. 25. § (5) bekezdése második mondata
szerint az érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, a költségátalány összege
a negyedéves időszakra fizetendő díj összegével egyezik meg. Ha a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes,
negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a költségátalány összege ezzel a díjjal egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti
ellenőrzés napját követően, az ellenőrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb
időtartamú idényjellegű üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt
a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, és az 5.2. pont
szerinti bejelentés későbbi időpontot nem jelöl meg, a bejelentés a bejelentés napját magában foglaló
negyedév utolsó napján, de legkorábban a felhasználás megkezdésének napjától számított egy negyedévnek
megfelelő időszak utolsó napján lép hatályba. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az idényjellegű
üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a bejelentés legkorábban az idényjellegű
üzemeltetés időtartamának utolsó napján lép hatályba. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket
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nem kell alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti
tevékenységének megszüntetése vagy szünetelése.
5.4. Ha a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés adatai, illetve az
egyéb rendelkezésre álló adatok (pl. írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó
tájékoztatása stb.) alapján állapítja meg.
6.1. Zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása (élőzenei felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált művek címét, szerzőjét, az elhangzás időtartamát és az elhangzási
gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen
keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. §
(1) bekezdése].
6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlődik, a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követő hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás
(üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás (üzemeltetés) időtartamát
követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott időszakon belül nem rendszeresen
ismétlődik, a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követő 3 munkanapon
belül köteles teljesíteni.
6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti, és mulasztását
az ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. pontban meghatározott
esedékességétől számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér
mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.
6.4. Ha a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell teljesíteni,
a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy
negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás időtartamára fizetendő szerzői jogdíj.
6.5. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, az
adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.
6.6. A II. Fejezet 1. f ) pontja és az 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontban foglalt táblázat B) oszlopa szerinti, a rádió- vagy
televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással,
vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén a felhasználó
negyedévenként a negyedévet követő hó 15. napjáig köteles az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon közölni az
átvitt rádió-, illetve televízió-csatornákat.
7.1. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak e jogdíjközlemény
hatálya alá, hanem a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű), illetve
az üzletek és egyéb zenefelhasználók általi nyilvános előadásokra vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „K”
jelű) jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben az e jogdíjközlemény és az „Sz”, illetve „K” jelű
jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha a zenefelhasználások
egy épületben vagy légtérben történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel központilag
történik.
7.2. Ha valamely vendéglátó üzletben vagy szálláshelyen több értékesítőhelyen is megvalósul az e
jogdíjközleményben rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön
kell a megfelelő szerzői jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel történik.
7.3. Ha valamely felhasználónál az e jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élő zene,
műszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó stb.] is megvalósul, a megfelelő szerzői és szomszédos jogi
jogdíjat minden felhasználásért külön-külön kell fizetni az I., II. és a III. Fejezetben meghatározottak szerint.
8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően
képviselő országos vagy regionális érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával,
a hálózatban részt vevő összes felhasználóra kiterjedően az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben
meghatározott tételes vagy %-os szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS – az eset
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körülményeihez igazodóan – átalányjogdíjat vagy az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott
szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetésnél alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést is
köthet (a továbbiakban: átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés).
8.1.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és
bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdése], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. műsor-) közlési
kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] eleget tett;
b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését
a felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve
felhasználók által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, a gépzene-felhasználás esetében a felhasznált művekre
(szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozóan a felhasználók általi adat- (műsor-) közlési kötelezettségvállalás
vagy a felhasználók jelentős részének azonos országos vagy regionális érdekképviseleti szervben való önkéntes
tagsága és az érdekképviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű
felhatalmazása lehetővé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése
során az ARTISJUS a szerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít [Kjkt. 58. §
(1) bekezdése].
8.3.1. A felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei által indokolt, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést
tartalmazó felhasználási szerződésben az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben
meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest legfeljebb 15%-kal csökkentett jogdíjat alkalmaz.
8.3.2. A felhasználó sajátos körülményének tekinthető különösen
– az üzlet hátrányos területi elhelyezkedése, ha ennek következtében az üzlet alacsony jövedelmezőséget
valószínűsít (területi elhelyezkedés);
– az üzlet jövedelmezőségének időszakos és ismétlődő jelentős csökkenése más időszakokhoz képest (szezonalitás);
– a felhasználó által igazolt átmeneti gazdasági nehézség, amely a jogdíjfizetés elmaradásához vezethet, ha az
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződéssel a jogérvényesítési eljárás feltehetően
elkerülhető.
8.3.3. Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg
az e pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség)
esetén a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.
8.4.1. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai
(az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által
fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált
művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti, és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy
a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.4.2. E pont alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az Európai Bizottság 2014. augusztus 8-i
868/2014/EU mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén működő regionális érdekképviseleti
szervek minősülnek.
8.5.1. Az ARTISJUS átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint működő hálózat (például
franchise) azon tagjával (például franchise adó), amely
– szerződésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja, vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelő biztosítékot nyújt, illetve
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve
a felhasználás mértékére, a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az
ARTISJUS-nak továbbítja.
8.5.2. Ha a hálózat szerződést kötő tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési kötelezettségét
nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerződés által biztosított jogdíjfizetési lehetőséggel csak
a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltételnek.
8.5.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megköthető
abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása
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alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti működését a tagok közötti
szerződés határozza meg.
8.6. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os
jogdíjfizetéshez képest legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek működését
a felhasználó ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior).
8.7. Az ARTISJUS az I. Fejezet 1–6., 11. és 12.1. pontjában a jogdíjak tekintetében, a II. Fejezet 1–3. pontjában,
valamint e pontokhoz kapcsolódóan a III. Fejezetben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest
3%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, aki a IV. Fejezet 16. pontja szerint az ARTISJUS által
biztosított elektronikus kapcsolattartásra az ARTISJUS-szal megállapodást köt, és az ARTISJUS-szal ténylegesen
és kizárólagosan ezen az elektronikus úton tart kapcsolatot. Az e pont szerinti kedvezmény egy negyedévben
a 9000 Ft-ot, illetve ennél rövidebb időtartamra történő jogdíjfizetés esetén egy hónapban a 3000 Ft-ot nem
haladhatja meg.
8.8. Az ARTISJUS az I. Fejezet 1–6., 11. és 12.1. pontjában a jogdíjak tekintetében, II. Fejezet 1–3. pontjában,
valamint e pontokhoz kapcsolódóan a III. Fejezetben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest
12 naptári hónap időtartamra 30%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónap időtartamra 20%-kal csökkentett,
majd újabb 12 naptári hónapra 15%-kal csökkentett jogdíjat igényel egy adott felhasználási hely tekintetében
attól a felhasználótól, amely a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban az érintett felhasználási helyen
felhasználást nem végzett, és a felhasználás megkezdését a jogdíjközlemény IV. Fejezetének 4. pontja szerint
az ARTISJUS felé önként bejelentette. Az e pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó felhasználási helyenként
a felhasználás megkezdésétől számított 36 hónaponként egy alkalommal veheti igénybe. Az alacsonyabb mértékű
jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés e pont szerinti kikötése hatályát veszti, ha az ARTISJUS vonatkozó
jogdíjközleménye bármely érintett időszakra az e pont szerinti jogdíjfizetést nem teszi lehetővé.
8.9. A gépzene-felhasználások esetében a felhasznált művekre és szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozó
hiteles és megbízható adat- (műsor-) közlés érdekében az ARTISJUS az ilyen adatközlést a felhasználók
nevében teljesítő olyan személlyel, aki a felhasználónak összetett, azaz a szolgáltatás technikai feltételeire és
a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) kiterjedő szolgáltatást nyújt (háttérzenei szolgáltatás,
illetve háttérzenei szolgáltató), és ezáltal a felhasznált művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények adatait
elektronikusan, a felhasználással egyidejűleg, zárt, elektronikus rendszerben gyűjti, és a felhasználás helyére és
időpontjára vonatkozó adatokkal együtt tárolja, olyan keretmegállapodást köthet, amelyben meghatározhat
a felhasználóval köthető, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés keretfeltételeit
is. A felhasználóval a keretfeltételek alapján a felhasználási szerződést az ARTISJUS abban az esetben köti
meg, ha a felhasználó vállalja, hogy adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő egyes kötelezettségeit
a keretmegállapodással rendelkező háttérzenei szolgáltató közreműködésével teljesíti. Az ARTISJUS a 8.2. pontnak
a háttérzenei szolgáltatókkal kötött keretmegállapodások tekintetében is köteles megfelelni.
8.10. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény I. Fejezet 1–6., 11. és 12.1. pontjában a jogdíjak tekintetében, II. Fejezet
1–3. pontjában, valamint e pontokhoz kapcsolódóan a III. Fejezetben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez
képest 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, aki olyan, legfeljebb 5000 fő lakosságszámú
településen végez felhasználást, amely településen a jogdíjközlemény felsorolt pontjainak hatálya alá tartozó gépzenefelhasználást a felhasználás megkezdésének évét megelőző egy teljes naptári évben egyetlen felhasználó sem végzett.
Az e pont szerinti kedvezmény minden az adott településen felhasználást megkezdő felhasználót megillet az elsőként
felhasználást kezdő felhasználó általi felhasználás megkezdésének időpontját tartalmazó naptári évben és az azt követő
naptári év végéig.
8.11. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez
képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet,
valamint ebben e jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit is, ha ezzel
a felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek meghatározását
segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az ARTISJUS az ilyen
felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználó kör megjelölésével honlapján közzéteszi, és a közzétételtől
számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási szerződést a közzétett
feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy az e pont szerinti szerződés
hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra e jogdíjközlemény szerint a felhasználási engedélyt
megszerzi, és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.
8.12. A 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.10. és 8.11. pont szerinti jogdíjfizetés összevontan nem alkalmazható. A 8.9. pont szerinti
jogdíjfizetés esetében a 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.8. pont szerinti jogdíjfizetés a keretmegállapodás rendelkezései
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szerint alkalmazhatóak, a keretmegállapodás e pontok alkalmazását – a 8.6. pont kivételével – kizárhatja. A 8.9. pont
szerinti jogdíjfizetés a 8.10. és 8.11. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható.
9. Az e jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. §
(4) bekezdése], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre)
vonatkozó adat- (pl. műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] határidőben eleget tett.
10. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és
mértékét a helyszínen ellenőrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdése].
11.1. A zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátóüzletek) jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását
a zene-, illetve irodalmi művek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás
milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése], az ARTISJUS
határozza meg.
11.2. Az I. és II. Fejezet alkalmazása során az ARTISJUS a szálláshelyek besorolását (minősítését) mindaddig
a rendelkezésére álló adatok alapján, azaz a korábbi besorolási (minősítési) osztály szerint végzi, amíg a felhasználó
a szálláshely minősítését az adott szálláshelytípus szerinti szakmai szövetség által a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a turizmusról, illetve a nemzeti tanúsító védjegyrendszerről rendelkező
jogszabályok alapján kiadott igazolással (oklevéllel) nem tanúsítja.
Ha a felhasználó a szakmai szövetség által kiadott, a szálláshely besorolására vonatkozó igazolást az ARTISJUS-nak
nem nyújtja be, vagy a szálláshely magára nézve a szálláshely-besorolást (minősítést) nem alkalmazza, vagy
a felhasználó által alkalmazott besorolás nem a szakmai szövetség által kiadott minősítési követelményeken alapul,
az ARTISJUS a szálláshely besorolását a rendelkezésére álló adatok alapján, a korábbi besorolási (minősítési) osztály
alapulvételével állapítja meg.
Ha a felhasználó és az ARTISJUS között a szálláshely besorolását (minősítését) illetően vita van, vagy valamely
szálláshelynek nincs korábbi besorolása (új szálláshely), a szálláshely besorolását az ARTISJUS a szálláshely-üzemeltetési
engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartásában szereplő adatok és az ARTISJUS helyszíni ellenőrzése során
felvett adatok alapján a szakmai szövetség által kiadott minősítési követelmények szerint állapítja meg.
Panziók esetében a besorolására a fenti rendelkezések megfelelően irányadók azzal, hogy a szakmai szövetség
által kiadott minősítési követelményeken mindaddig a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 3. számú
mellékletének 2009. október 24-én hatályos szövegében meghatározott szempontokat kell érteni, amíg a panziókat
érintő szakmai szövetség igazolási rendszere nem jön létre.
11.3. Az e jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de annak alkalmazási körébe tartozó felhasználások
esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az ARTISJUS
által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.
12.1. Az e jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy az e jogdíjközleményben
meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha
a felhasználó bizonyítja [Kjkt. 10. § (1) bekezdése], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott művekre
is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek mindegyike
a folklór alkotásának minősül vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdése]
járó nyilvános előadás esetén kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve
a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
12.2. Az e jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és a szomszédos jogi védelem alatt álló
hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni. Ha
a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során kizárólag olyan szerzői
művek e jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve szerzői jogi védelem
nem áll fenn, vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, a szomszédos jogi jogosultaknak
járó jogdíjat olyan mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás e jogdíjközlemény szerint
figyelembe vett körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.
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13. Az e jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek
vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra
szánt szépirodalmi művek (pl. regények) teljes terjedelemben történő előadására [Szjt. 25. § (3) bekezdése].
14. Az e jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is
tartalmazó összegben kell megfizetni.
15.1. E jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pontja]. Gépzene-felhasználás többek között:
– rádió, televízió műsorának lejátszása (hangszóróval történő megszólaltatása, illetve képernyőn való megjelenítése)
rádiókészülék, televízió-készülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján,
– a zenemű – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló –
példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videólejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó,
mp3-lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógépalapú zenegép vagy
egyéb erre alkalmas készülék útján, valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemű lejátszása
számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. E jogdíjközlemény értelmében élőzene-felhasználás a zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel
megvalósuló nyilvános előadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pontja].
16. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

V. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya
Ez a jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.
		

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása
a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének
feltételeiről (INT17)

Az EJI a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdés e) pontjában, 74. §
(2) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
57. § (1) és 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja meg a rögzített előadás
nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeit:

1. Tárgyi hatály
1.1. A nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel a rögzített előadásoknak vagy azok részleteinek
(a továbbiakban együtt: előadás) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan nyilvános
hozzáférhetővé tétele, amelynek során a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják
meg (a továbbiakban: lehívásra történő hozzáférhetővé tétel vagy felhasználás).
1.2. A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott
előadásokat számítógépre vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
1.3. Az előadás lehívásra történő hozzáférhetővé tételéhez az előadóművész engedélyét kizárólag a jelen
díjszabásban említett felhasználásokra lehet megadottnak tekinteni, és kizárólag abban az esetben, ha a szolgáltató
[6. a) pont] teljesíti a jelen díjszabásban foglalt feltételeket.
1.4. Szerzői mű előadása, továbbá a hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített előadás esetén a lehívásra
történő hozzáférhetővé tételhez az EJI engedélyén kívül az érintett jogosultak engedélye is szükséges.

2. Üzletszerűnek nem minősülő felhasználás
2.1. A jelen díjszabás alkalmazása szempontjából üzletszerűnek nem minősülő felhasználásért a szolgáltató nem
köteles előadóművészi jogdíjat fizetni.
2.2. A jelen díjszabás alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját közvetve sem szolgálja;
b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz, hangfelvételben vagy
filmalkotásban rögzített előadás részletét teszi lehívásra hozzáférhetővé;
c) a szolgáltató az előadásrészleteket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amelyek az átlagos
felhasználó számára csupán azok érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszik lehetővé,
a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;
d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően az EJI-vel felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit
a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.
2.3. A 2.2. pontban meghatározott feltételek bármelyikének meg nem felelő felhasználás a jelen díjszabás
alkalmazása szempontjából üzletszerűnek minősül.

3. Az előadóművészi jogdíj mértéke
Ha a felhasználás az ezen díjszabás alkalmazása szempontjából üzletszerűnek minősül (2.3. pont), a szolgáltató az
alábbi előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.
3.1. Az előadóművészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan nem ér el bevételt
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3.1.1. Ha a szolgáltató az előadást olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amelyek az átlagos
felhasználó számára csupán azok érzékelését (például ún. „real audio” típus meghallgatását) teszik lehetővé,
a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor az előadóművészi jogdíj mértéke a következő:
Hangfelvételek száma

Jogdíj mértéke

1–10 részlet

2 440 Ft/hó

11–100 részlet

12 400 Ft/hó

101–1000 részlet

36 900 Ft/hó

1–10 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás

12 400 Ft/hó

11–100 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás

36 900 Ft/hó

101–1000 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás

74 200 Ft/hó

3.1.2. Ha a lehívható előadásrészletek száma meghaladja az 1000-et, akkor a 3.1.1. pontban foglalt díjon túl,
az 1000-en felüli minden egyes előadásrészlet után 2 Ft/hó előadóművészi jogdíj fizetendő. A jelen pont alapján
megállapított – a 3.1.1. ponton túl fizetendő – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 30 600 Ft-ot.
3.1.3. Ha az előadásból lehívható tartam az előadás részletét meghaladja, vagy teljes előadások hívhatók le, és
ezek száma együttesen meghaladja az 1000-et, akkor a 3.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden
egyes előadás után 22 Ft/hó előadóművészi jogdíj fizetendő. A jelen pont alapján megállapított – a 3.1.1. ponton túl
fizetendő – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 330 000 Ft-ot.
3.1.4. A felhasználó a 3.1.1–3.1.3. pontokban meghatározott jogdíjon felül, az előadás részletének minden lehívása
után 5 Ft, teljes előadás és az előadás részletét [6. b) pont] meghaladó tartamának minden lehívása után pedig 10 Ft
jogdíjat köteles fizetni.
3.1.5. A szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő ún. „download” típusú felhasználásért
a 3.1.1–3.1.3. pont szerinti jogdíjon felül, lehívott előadásonként 32 Ft előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.
3.1.6. A szolgáltató a 3.1.5. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben
is, ha az előadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő – módon
teszi hozzáférhetővé, amely a letöltött előadás, illetve előadás részlete érzékelhetővé tételén túl valamely
számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz működésének vagy szolgáltatásának figyelmeztető,
megkülönböztető jelzésére is alkalmas (pl. távbeszélő eszközre érkező hívás, üzenet, illetve bármely más adat
jelzése).
3.2. Az előadóművészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan bevételt ér el
3.2.1. Ha a szolgáltató az előadást olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amelyek az átlagos
felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszik lehetővé,
a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor a felhasználásért költségvetési támogatása 1%-ának,
továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám és szponzorációs, valamint
a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [6. c) pont] 6%-ának megfelelő együttes összegű, de
valamennyi esetben legalább a 3.1.1–3.1.4. pont szerinti előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.
3.2.2. A szolgáltató letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő ún. „download” típusú felhasználásért
a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 12%-ának, ilyen díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes
engedése esetén) reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei
[6. c) pont] 6%-ának megfelelő, de valamennyi esetben legalább a 3.1.5. pont szerinti előadóművészi jogdíjat köteles
fizetni.
3.2.3. A szolgáltató a 3.2.2. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben
is, ha az előadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő – módon
teszi hozzáférhetővé, amely a letöltött előadás, illetve előadás részlete érzékelhetővé tételén túl, valamely
számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz működésének vagy szolgáltatásának figyelmeztető,
megkülönböztető jelzésére is alkalmas (például távbeszélő eszközre érkező hívás, üzenet, illetve bármely más adat
jelzése).
3.3. Az előadóművészi jogdíj mértéke videoklipben rögzített előadás esetén
Videoklipben rögzített előadás esetén a szolgáltató az előadás 3.1.1–3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. pontok szerinti felhasználása
esetén az említett pontok szerint fizetendő jogdíjon felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.
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3.4. Az előadóművészi jogdíj mértéke előfizetéses tartalomszolgáltatás esetén
A 3.1–3.3. pontoktól eltérően előfizetéses zenei tartalomszolgáltatás esetén – a 3.1.1– 3.1.3. pontokban meghatározott
jogdíjon felül – az alábbi előadóművészi jogdíj fizetendő.
3.4.1. Amennyiben a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést
(tartós másolat készítését) nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé
hangfelvételben, illetve videoklipben rögzített előadást, a szolgáltató előfizetőnként az előfizetési díj 25%-ának
megfelelő, de legalább előfizetőnként 218 Ft/hó előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.
3.4.2. Amennyiben a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (például internet- vagy
mobiltávközlési szolgáltatásra) szóló előfizetéshez csatoltan, elkülöníthető díj nélkül tesz letöltést (tartós másolat
készítését) nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé hangfelvételben, illetve
videoklipben rögzített előadást, a szolgáltató érintett előfizetőnként 218 Ft/hó előadóművészi jogdíjat köteles
fizetni.
3.4.3. Amennyiben a szolgáltató a 3.4.1. vagy a 3.4.2. pontok szerinti szolgáltatása részeként hangfelvételben,
videoklipben rögzített előadás letöltését (tartós másolat készítését) is lehetővé teszi, a szolgáltató a 3.4.1., illetve
a 3.4.2. pont szerinti jogdíjon felül
a) ha bizonyos számú letöltés (tartós másolat készítése) az előfizetés részeként áll az előfizető rendelkezésére,
letöltött hangfelvételben és videoklipben rögzített előadás esetén 5 Ft;
b) ha a szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) külön díj ellenében teszi lehetővé, a külön díj 25%-ának
megfelelő, de legalább letöltött hangfelvételben és videoklipben rögzített előadásonként 10 Ft
előadóművészi jogdíjat is köteles megfizetni.
3.5.1. Az előadóművészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan nem ér el bevételt
3.5.1.1. Ha legfeljebb 10 előadásrészlet hívható le, a lehívások számától függetlenül 16 500 Ft/hó.
3.5.1.2. Ha a lehívható előadásrészletek száma 10-nél több, de a 100-at nem haladja meg, a lehívások számától
függetlenül 82 800 Ft/hó.
3.5.1.3. Ha a lehívható előadásrészletek száma meghaladja a 100-at, akkor az 3.5.1.2. pontban meghatározott díjon
túl, a 100-on felüli minden egyes előadás után, a lehívások számától függetlenül 750 Ft/hó. A jelen pont szerinti
jogdíj összege nem haladhatja meg a 165 500 Ft-ot.
3.5.1.4. Ha az előadásból lehívható tartam az előadás részletét meghaladja, vagy teljes előadások hívhatók le,
a 3.5.1.1–3.5.1.3. pont szerinti jogdíjon felül lehívásonként további 75 Ft jogdíj fizetendő.
3.5.2. Az előadóművészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan bevételt ér el
Költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám
és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [6. c) pont] 6%-ának
megfelelő együttes összegű, de legalább a 3.5.1. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.
3.5.3. Szinkronizált filmalkotás esetén a szolgáltató a 3.5.1–3.5.2. pont szerinti jogdíjon felül annak 25%-át is köteles
megfizetni.
3.6. A szolgáltató a 3.5.1–3.5.3. pontokban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az
esetben is, amennyiben a rögzített előadást olyan műszaki feltétellel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely alkalmas
arra, hogy annak lehívását, illetve letöltését (tartós másolat készítését) az igénybe vevő a saját nevében, de más
javára kezdeményezze.
3.7. A szolgáltató a 3.1–3.6. pontoktól eltérően a közönség tagjai által fizetett díj 6%-ának megfelelő, de legalább
csatlakoztatott háztartásonként és érintett televíziós, illetve rádióműsoronként 1 Ft/hó előadóművészi jogdíjat
köteles fizetni, amennyiben az általa nyilvánossághoz közvetített műsorokat az eredeti nyilvánossághoz közvetítést
időpontját követően – de legfeljebb attól számított 72 óráig – az igénybe vevői számára oly módon teszi lehívásra
hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú
meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem („Time-shifting”).
3.8. A jelen díjszabásban meghatározott felhasználások esetében a szolgáltatókkal kötött, a díjszabás
megfelelő rendelkezéseiben meghatározott, százalékos jogdíjfizetést előíró felhasználási szerződésekben az EJI
jogdíjkedvezményt nyújthat. Jogdíjkedvezményt nyújtó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett szolgáltatónak az EJI-vel szemben jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
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b) a jogdíjkedvezmény nyújtását a felhasználás sajátos körülményei [pl. az Szjt. 38. § (5) bekezdésében említett
közcélú intézmények szabad felhasználás körén túlmenő, külön jogszabályban lehetővé tett vállalkozási tevékenység],
vagy a felhasználás és ennek folytán a szolgáltató által fizetendő jogdíj jelentős mértéke lehetővé és indokolttá teszi.
A jogdíjkedvezmény nyújtása során az EJI a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlő bánásmód
követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket
nyújt.
3.9. A 4. pontban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa), azt a szolgáltatónak az ott
meghatározott jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

4. Az előadóművészi jogdíj mértéke, ha az előadóművész kizárólag saját előadóművészi teljesítményét
hangfelvételben rögzítő előadást tesz lehívásra hozzáférhetővé
A 3.1., illetve 3.2. pontokban meghatározott előadóművészi jogdíjakat nem kell megfizetni az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató olyan előadóművész vagy előadóművészek olyan együttese, aki vagy amely kizárólag saját
előadóművészi teljesítményét hangfelvételben rögzítő előadást tesz lehívásra hozzáférhetővé;
b) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően az EJI-vel felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit
a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti;
c) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokból, illetve nyilatkozatokból egyértelműen megállapítható, hogy
az engedély ingyenessége a lehívásra hozzáférhetővé tett előadásban közreműködő valamennyi előadóművészre
kiterjedően fenntartható, és a jogkezelés ilyen módon hatékonyabban valósítható meg.

5. A felhasználás egyéb feltételei
5.1. A felhasználás részletes feltételeiről az EJI és a szolgáltató szerződésben állapodnak meg. Ha a felhasználás
részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni.
5.2. A szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az előadóművészi jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeiről
és a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló egyéb adatairól, valamint a felhasználás módjáról és mértékéről.
A szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét az EJI által üzemeltetett www.playlist.hu internetes oldal megfelelő
űrlapjának kitöltésével köteles teljesíteni.
5.3. A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban (elektronikus úton)
kell eleget tenni az EJI által üzemeltetett www.playlist.hu internetes oldal alkalmazásával. Az egyes hozzáférhetővé
tett előadásokról szolgáltatott adatoknak tartalmazniuk kell legalább a következőket:
a) a hangfelvétel, a videoklip vagy a filmalkotás címét;
b) az előadásban közreműködő előadóművészek nevét, filmalkotás esetén a főszereplő, illetve szereplő besorolás
feltüntetésével;
c) a hangfelvételt, a videoklipet vagy a filmalkotást előállító nevét;
d) a hangfelvételben, videoklipben, illetve filmalkotásban rögzített előadás forgalomba hozatalának évét.
Az adatszolgáltatásnak elkülönítve kell tartalmaznia a csak érzékelésre (például „real audio” típusú meghallgatásra),
illetve a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetővé tett előadások adatait. Ha az előadóművészi jogdíj
mértéke a lehívások számától függ, akkor az adatszolgáltatásnak a lehívások számára is ki kell terjednie.
5.4. Az EJI a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint az előadások felhasználásának módját és mértékét
a helyszínen is ellenőrizheti.
5.5. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen díjszabás szerinti
jogdíj- és adatszolgáltatás negyedévente, a naptári negyedév lejártát követő 5. napig esedékes. Az adatszolgáltatást
havi bontásban kell teljesíteni.
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5.6. Az EJI a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben engedélyt kér a szolgáltatótól, hogy
a) nevét,
b) címét (székhelyét),
c) az előadások hozzáférési helyét (például URL cím), illetve
d) azt a tényt, hogy rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tételére engedélyt
kapott az EJI-től
a rögzített előadás más jogosultjaival, illetve a jogosultak közös jogkezelő szervezeteivel írásban közölje.

6. Értelmező rendelkezések
a) Szolgáltató: a rögzített előadást lehívásra hozzáférhetővé tevő (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól
különböző, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közreműködő(k) útján kapcsolódó
hálózati köztes (közvetítő) szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.
b) Előadásrészlet vagy előadás részlete:
ba) Hangfelvétel esetében előadásonként legfeljebb egy perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az
előadás teljes hosszának felét.
bb) Filmalkotás esetében előadásonként legfeljebb öt perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az
előadás teljes hosszának 10%-át.
Ahol a jelen díjszabás előadást említ, azon az előadás részletét is érteni kell.
c) Reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevétel: az a bármilyen
forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás,
amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkori hatályos számviteli
jogszabályok értelmében kiterjed.

7. A hozzáférést biztosítók felelősségének korlátozása
7.1. Ha a tartalomszolgáltatótól különböző szolgáltató a tartalomszolgáltató által lehívásra történő hozzáférésre
felajánlott tartalmat nem ismeri, illetve nem ismerheti, és a jelen díjszabásban meghatározott felhasználási
cselekmények közül kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.)
2. § l) pontjában meghatározott hálózati közvetítő szolgáltatást vagy szolgáltatásokat nyújt az ott meghatározott
feltételekkel, az EJI és az általa képviselt előadóművészi jogosultak irányában az előadóművészi jogok
megsértéséért a továbbiakban nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn, amennyiben az Elker. tv.-ben
meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást – az ott meghatározott feltételek hiánytalan betartásával – lefolytatja.
Ha az e pont szerinti szolgáltató a jelen díjszabásban meghatározott felhasználást is megvalósítja, az értesítésieltávolítási eljárás alkalmazásáról szerződést köt az EJI-vel.
7.2. A szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltató által végzett, az előző pontban megjelölt tevékenységek
előadóművészi jogok szempontjából felhasználást valósítanak meg.
7.3. A 6.1. pont szerinti szerződésben a szolgáltató vállalja, hogy lefolytatja az Elker. tv. 13. §-ában meghatározott
értesítési-eltávolítási eljárást abban az esetben, ha az EJI képviselője útján értesíti a szolgáltatót arról, hogy az
EJI közös jogkezelésébe tartozó előadóművészi teljesítményre vonatkozó jogsértés valósult meg a szolgáltatás
nyújtásával összefüggésben.
7.4. A jelen pont szerinti értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról kötött szerződésben a szolgáltató és az EJI
a jogszabályban nem rendezett kérdésekben állapodhatnak meg. A felek szerződési, vagy egyéb nyilatkozataikat,
közléseiket, értesítéseiket írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában teszik meg. A felek hatályos írásbeli
közlésnek tekintik a nekik, vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hiteles másolatát,
továbbá az elektronikus formában tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja.
A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.
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8. Időbeli hatály
A jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

EJI

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása
az előadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról
és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM17)
Az EJI a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 74. § (2) bekezdésének első fordulatában, 27. §
(3) bekezdésében, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
92/H57. § (1) és 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg az előadás-sugárzás vagy
a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének [26. § (6) bek.] díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. Tárgyi hatály
1.1. A díjszabás hatálya a rádió- és televízió-szervezet (a továbbiakban: felhasználó) által sugárzás vagy
a nyilvánossághoz történő átvitel (a továbbiakban együtt: sugárzás) céljára rögzített előadás (a továbbiakban:
felvétel) első sugárzását követő ismételt sugárzásának díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.
1.2. A díjszabás hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrendelésére és
a műsorában történő sugárzása céljával rögzítettek, ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely
más felhasználását megelőző kizárólagos jogot szerzett.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke
2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott
előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.
2.2. A jogdíjat a felhasználónak a médiaszolgáltatás jellegétől és vételkörzetétől, továbbá az ismételten sugárzott
felvétel perchosszától függően, az egy percre eső jogdíj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:
Ha a felvétel filmben rögzített előadás
A médiaszolgáltatás jellege és vételkörzete

Ha a felvétel hangfelvételben rögzített
előadás

a jogdíj mértéke percenként

a) közszolgálati médiaszolgáltatók
aa) országos médiaszolgáltatás esetén

8 300 Ft

380 Ft

ab) körzeti médiaszolgáltatás esetén

2 560 Ft

115 Ft

ac) helyi médiaszolgáltatás esetén

1 340 Ft

58 Ft

b) nem közszolgálati médiaszolgáltatók
ba) országos médiaszolgáltatás esetén

12 800 Ft

585 Ft

bb) körzeti médiaszolgáltatás esetén

3 810 Ft

174 Ft

bc) helyi médiaszolgáltatás esetén

1 920 Ft

87 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvű előadás magyar nyelvű szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén
a jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték huszonöt százaléka.
2.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel első sugárzásának napját követő egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történő ismételt sugárzásáért, feltéve
hogy a részlet időtartama ezen belül sem haladja meg az első ízben sugárzott felvétel teljes időtartamának
tíz százalékát;
c) a felvétel részletének műsorelőzetes céljára történő ismételt sugárzásáért harminc másodpercet meg nem haladó
terjedelemben.
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2.5. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2–2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is,
ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást
engedélyező felhasználónak a fizetendő jogdíj mértékét nem a saját, hanem annak médiaszolgáltatási jellege
és vételkörzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a felvétel ismételt sugárzását
engedélyezte. Ezen pontot megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználó külföldi műsorsugárzó
szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.
A felvételt ismételt sugárzására átadó és azt átvevő felhasználó megállapodása alapján az e pontban meghatározott
díjat az átvevő felhasználó is viselheti. Ennek feltétele, hogy a felhasználók között létrejött megállapodásról,
valamint az átadott felvétel 3.2. pontban meghatározott adatairól az átadó felhasználó az EJI-t a felhasználás
részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) megjelölt módon tájékoztassa.
2.6. A nem közszolgálati médiaszolgáltatókra meghatározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére – legfeljebb
a közszolgálati médiaszolgáltatókra megállapított jogdíj [2.2. a) pont] mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha
a) a nem közszolgálati médiaszolgáltató a hatósági vagy műsorszolgáltatási szerződésben kötelezően előírtnál
magasabb arányban vállalja közszolgálati műsorok sugárzását, továbbá
b) az ilyen önként vállalt közszolgálati műsorarány megfelelő méréséről és nyilvántartásáról a felhasználás részletes
feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) az EJI-vel megállapodik, és
c) az EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn, és adatszolgáltatási
kötelezettségének határidőben eleget tett.
2.7. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak tekintetében az EJI és a felhasználó a felhasználás részletes
feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) átalányösszegben és a felhasználással elért bevétellel arányos módon
is megállapodhat.
2.8. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak
a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei
3.1. A felhasználás részletes feltételeiről az EJI és a felhasználó szerződésben állapodik meg. Az EJI a felhasználás
részletes feltételeiről szóló szerződésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat,
azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
3.2. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, a felhasználó – a 2.4. b) és
c) alpontokban meghatározott eseteket kivéve – köteles az EJI részére a www.playlist.hu internetes oldal megfelelő
űrlapjának kitöltésével adatokat szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekről.
Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak
tartalmaznia kell legalább a következőket:
a) a felvétel címét és perchosszát, a felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvételrészleten szereplő előadóművészek nevét a főszereplő, illetve szereplő besorolás
feltüntetésével.
A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.
3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás
naptári félévenként, a félévet követő hónap 15. napjáig esedékes.
3.4. Az EJI a felvétel jelen díjszabásban meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is
ellenőrizheti.
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4. Időbeli hatály
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

EJI

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása
a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról
és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD17)

Az EJI a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 74/A. §-a, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) és 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján az alábbiak szerint állapítja meg a hangfelvételben rögzített előadás nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit
megillető éves kiegészítő díjazás megfizetésének és e kiegészítő díjazás felosztásához szükséges adatszolgáltatás teljesítésének
feltételeit:

1. Hatály
1.1. A jelen díjszabás hatálya arra a hangfelvételben rögzített előadásra terjed ki, amely megfelel az alábbi együttes
feltételeknek:
a) az előadás rögzítésére vonatkozó, a hangfelvétel-előállítóval kötött szerződés az érintett előadóművész számára
nem ismétlődő díjazásra biztosít jogot,
b) a hangfelvételt 1963. január elseje és 1965. december 31. napja között hozták először forgalomba, vagy – ha erre
nem került sor – 1963. január elseje és 1965. december 31. napja között közvetítették először nyilvánossághoz.
1.2. Az Szjt. 74/A. § (1) bekezdésében meghatározott éves kiegészítő díjazás megfizetésére, valamint
a (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás teljesítésére az a személy köteles, aki vagy amely a hangfelvételelőállítói jogok jogosultja (a továbbiakban: hangfelvétel-előállító). Ha a hangfelvétel többszörözésére, terjesztésére,
illetve az Szjt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hozzáférhetővé tételére vonatkozó vagyoni jogoknak – például
e jogok részleges átruházása okán – egyidejűleg vagy egy díjfizetési időszakon belül egymást követően több
személy is jogosultja, úgy az éves kiegészítő díjazás megfizetésére, valamint annak felosztásához szükséges
adatszolgáltatás teljesítésére minden jogosult önállóan, saját felhasználási cselekménye vonatkozásában köteles.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke
2.1. A hangfelvétel-előállító az Szjt. 74/A. § (2) bekezdésében meghatározott díjat, vagyis az érintett hangfelvételben
rögzített előadás többszörözéséből, terjesztéséből és az Szjt. 76. § (1) bekezdés c) pont szerinti hozzáférhetővé
tételéből, továbbá az ilyen felhasználásokra vonatkozó engedélyek ellenértékeként az előző naptári évben
keletkezett együttes bevételének (2.3. pont) 20%-át köteles kiegészítő díjként megfizetni.
2.2. A bevétel megállapítása során a bevétel a hangfelvétel-előállítónál felmerült költségekkel nem csökkenthető.
2.3. a) A jelen díjszabás szempontjából „bevételnek” minősül jogcímétől és megszerzésének módjától függetlenül
minden olyan vagyoni előny, amely a jelen díjszabás 2.1. pontja szerinti felhasználással összefüggésben
a hangfelvétel-előállítónál, illetve a vele gazdasági kapcsolatban álló személynél keletkezett, ha e személy
a számviteli szabályok szerint a felhasználó kapcsolt vállalkozásának vagy a felhasználó szempontjából kapcsolt
félnek minősül. A jogdíjalap megállapítása során a bevétel általános forgalmi adót nem tartalmazó összegét kell
alapul venni. Bevételnek minősül különösen
– a bármilyen forrásból származó mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített
szolgáltatás, amelyre az adott hangfelvétel-előállító, illetve – a kapcsolt vállalkozást is ideértve – a vele gazdasági
kapcsolatban álló személynél beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli
jogszabályok értelmében kiterjed (pl. reklám- és szponzorációs bevétel);
– a hangfelvétel-előállítónál ingyenes vagyoni előnyként megszerzett bevétele (pl. költségvetési vagy fenntartói
támogatás);
– az előfizetői díj.
b) Reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott bevétel esetén az a) pontban említett reklám- és
szponzorációs bevételnek a megrendelő (a reklám közzétételéről a felhasználóval vagy – a kapcsolt vállalkozást is
ideértve – a vele gazdasági kapcsolatban álló harmadik személlyel saját nevében szerződő fél) által fizetett díjat kell
tekinteni.
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2.4. Ha a hangfelvétel-előállító bevételén belül a jelen díjszabás tárgyi hatálya alá tartozó és abba nem tartozó
hangfelvételben rögzített előadások után keletkezett bevételrészek – például a hangfelvétel-előállító és
a felhasználó között létrejött felhasználási szerződés sajátosságai okán – a hangfelvétel-előállító számvitelében nem
különíthetőek el egymástól egyértelműen, úgy az egy hangfelvételre eső jogdíjat oly módon kell megállapítani és
megfizetni, hogy a bevétel összegét el kell osztani a felhasznált és még védett hangfelvételek összesített számával.
2.5. Ha a bevételt a hangfelvétel-előállító számára nem Magyarország hivatalos pénznemében írják jóvá, úgy
a hangfelvétel-előállító számára jóváírt jogdíjat a bevétel meghatározása során a Magyar Nemzeti Bank által
a jóváírás hónapjának első napjára meghatározott árfolyamon kell magyar forintra váltani.
2.6. A kiegészítő díjazás nem tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a hangfelvétel-előállítóknak e díjon felül,
a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.
2.7. A jelen díjszabás alapján fizetendő kiegészítő díjat a hangfelvétel-előállító évente egy összegben, az EJI által
kiállított díjfizetési értesítő alapján, az azon feltüntetett fizetési határidőig teljesíti. A hangfelvétel-előállítót legalább
nyolcnapos fizetési határidő illeti meg. Amennyiben a hangfelvétel-előállító bizonyítja, hogy a jogdíjfizetési
értesítő kézhezvételekor az értesítőn feltüntetett fizetési határidőből nyolc napnál kevesebb volt hátra, a határidőt
a jogdíjfizetési értesítő kézhezvételétől kell számítani. A teljesítés napja – vita esetén – az átutalás keltének napja.

3. Adatszolgáltatás
3.1. Ha a hangfelvétel-előállítóval a jelen díjszabás végrehajtásáról szóló szerződés másként nem rendelkezik,
a hangfelvétel-előállító adatot köteles szolgáltatni a kiegészítő díjazás alapjául szolgáló bevételeiről, továbbá
a tárgyidőszakban felhasznált hangfelvételekről.
3.2. A hangfelvétel-előállító adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a bevétel megállapítása során figyelembe
veendő naptári évet követő év április 15. napjáig teljesíti. A hangfelvétel-előállító a jogdíjfizetés alapjául szolgáló,
április 15-ét megelőzően megszerzett bevételeit, számviteli nyilvántartásától függetlenül, az EJI számára az előző
naptári év bevételeként, az április 15-én vagy azt követően – a következő adatszolgáltatási időszak végéig –
megszerzett bevételeit pedig tárgyévi bevételként mutatja ki. Az előzőektől eltérően, ha a hangfelvétel-előállító
magával szemben felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárást megindítását kezdeményezi, úgy a kérelem
benyújtásával egyidejűleg köteles a tárgyév január első napját követő időszak vonatkozásában közbenső
adatszolgáltatást teljesíteni. Ha a hangfelvétel-előállítóval szemben harmadik fél kezdeményezi felszámolási vagy
csődeljárás megindítását, úgy a hangfelvétel-előállító a felszámolási vagy csődeljárást elrendelő határozat jogerőre
emelkedését követő tizenöt napon belül közbenső adatszolgáltatást teljesít az EJI felé a tárgyév január első napját
követő időszak vonatkozásában. A közbenső adatszolgáltatás az éves adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget
nem érinti.
3.3. A hangfelvétel-előállító adatszolgáltatási kötelezettségét a http://www.playlist.hu/ internetes oldal megfelelő
űrlapjának kitöltésével, elektronikus úton teljesíti.
3.4. Az adatszolgáltatásban meg kell jelölni a tárgyidőszakban felhasznált hangfelvétel
a) címét,
b) vezető előadójának nevét,
c) az eredeti hangfelvétel-előállítója nevét,
d) a kiadás vagy ilyen hiányában az első nyilvánossághoz közvetítés évét,
e) felhasználásából származó bevétel összegét,
f ) készítése során közreműködő azon előadóművészek nevét, akik visszatérő díjazásban nem részesültek.
A tárgyidőszakban felhasznált hangfelvétel a)–d) pontok szerinti adatait akkor is fel kell tüntetni az
adatszolgáltatásban, ha a hangfelvétel-előállítónak a felhasználással összefüggésben bevétele nem keletkezett.
3.5. Jelen díjszabás értelmezése során „vezető előadóművész” kifejezésen azt az előadóművészt vagy az
előadóművészeknek azt a közös néven szereplő együttesét kell érteni, akinek (amelynek) a nevével az adott
hangfelvétel a kereskedelmi forgalomban azonosítható.
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3.6. A hangfelvétel-előállító és az EJI a jelen díjszabás 4.1. pontja szerinti szerződésben megállapodhat arról,
hogy az EJI a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételekről vezetett adatbázisához az adatszolgáltatás teljesítése
érdekében – a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok keretei között – hozzáférést biztosít.

4. Egyéb feltételek
4.1. Az egyenlő bánásmód követelményével összhangban, az egyes felhasználók közötti indokolatlan
megkülönböztetés nélkül a díjfizetés és adatszolgáltatás részletes feltételeiről az EJI és a hangfelvétel-előállító
szerződésben állapodik meg.
4.2. Ha a hangfelvétel-előállító a 3. pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével késedelembe
esik, és emiatt az EJI nem tudja megállapítani a hangfelvétel-előállító által fizetendő kiegészítő díj mértékét, úgy
azt a tárgyévet megelőző naptári év bevétele alapján kell megállapítani. Ha a hangfelvétel-előállító bevétele ezen
a módon sem állapítható meg, úgy azt a hangfelvétel-előállító díjfizetési időszakra vonatkozó számviteli beszámolója
alapján kell megállapítani. Amennyiben a számviteli beszámolóból, illetve annak kiegészítő mellékletéből más
egyértelműen nem következik, úgy a kiegészítő díj megállapítása során a hangfelvétel-előállító bevételének az
éves nettó árbevételt kell tekinteni. Ha a hangfelvétel-előállító a 3. pont szerinti adatszolgáltatását a 2.7. pont
szerinti jogdíjfizetési értesítő kiállítását követően teljesíti, az EJI az adatszolgáltatásának megfelelően módosított
jogdíjfizetési értesítőt állít ki számára, a korábban kiküldött jogdíjfizetési értesítő egyidejű visszavonásával.
4.3. A hangfelvétel-előállító a 3. pont szerinti adatszolgáltatás késedelme vagy hibás teljesítése esetén kötbért
köteles fizetni. A kötbér összege napi 1000 forint, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés minden napja után
meg kell fizetni.
4.4. Amennyiben a hangfelvétel-előállító a jogdíjfizetési értesítőn szereplő fizetési határidőig a jogdíjat nem fizeti
meg, úgy a késedelem tartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi
kamatot köteles fizetni.
4.5. Ha a hangfelvétel-előállítóval kötött szerződés másként nem rendelkezik, az EJI a jogdíjelszámolás alapjául
szolgáló adatokat, valamint a hangfelvételek felhasználásának módját és mértékét ellenőrizheti. Ennek során
a hangfelvétel-előállító az ellenőrzött időszakra vonatkozóan köteles minden olyan számviteli bizonylatot (pl. számlát,
szerződést) és más adatot az EJI vagy megbízottja rendelkezésére bocsátani, amelynek nyilvántartására a hangfelvételelőállító beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
Az ellenőrzés – az elévülésre vonatkozó általános szabályok figyelembevételével – a felhasználónál korábban folytatott
ellenőrzés óta eltelt valamennyi időszakra kiterjedhet. Ha az ellenőrzés során jogdíjhátralék kerül megállapításra, úgy
az ellenőrzés indokolt és igazolt költségeit a hangfelvétel-előállító köteles az EJI részére megtéríteni.

5. Időbeli hatály
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

EJI

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI)
és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá
vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő
előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(EJI-MAHASZ S17)

Az EJI és a MAHASZ (a továbbiakban együtt: Közös jogkezelő szervezetek) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szjt.) 77. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) és 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint
állapítja meg a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak (a továbbiakban együtt:
hangfelvétel) sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz
közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakat és e felhasználások egyéb feltételeit:

1. Az előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj mértéke
1.1. [A jogdíj általános mértéke]: A hangfelvételt sugárzás útján a nyilvánossághoz közvetítő felhasználó az
előadóművésznek és a hangfelvétel előállítójának együttesen a felhasználással összefüggésben keletkezett
bevételei 4%-ának megfelelő összegű jogdíjat köteles fizetni.
1.2. Az 1.1. pontban foglaltaktól eltérően, a felhasználó
a) a közszolgáltatási hozzájárulás [a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény 136. § (3) bekezdés] után 2%,
b) a költségvetési, fenntartói, továbbá a műsorszolgáltatáshoz nyújtott egyéb, a felhasználó számára ingyenes
vagyoni előnyt juttató támogatásból származó bevételei után 1%
jogdíj megfizetésére köteles.
1.3. [Jogdíjcsökkentés a hangfelvételek felhasználási aránya alapján]: Ha a felhasználó a jelen díjszabás
2.2. pontjában meghatározott adatszolgáltatás során, az ott meghatározott határidőn belül, formátumban
és tartalommal nyilatkozatot tesz arról, hogy a sugárzott vagy más módon a nyilvánossághoz közvetített
hangfelvételek aránya teljes műsoridejének 50 (ötven) százalékát az adott díjfizetési időszakon belül nem érte el,
akkor az 1.1–1.2. pontjaiban meghatározott díjmértékeket az adott díjfizetési időszakra vonatkozólag az alábbiak
szerint kell csökkenteni:
A hangfelvételek aránya
a műsoridőhöz viszonyítva

Díjfizetési kötelezettség mértéke a díjszabás
1.1. pontja

1.2. a) pontja

1.2. b) pontja

szerinti bevétel után

30 és 50 százalék között

2%

1%

0,5%

10 és 30 százalék között

1,2%

0,6%

0,3%

10 százalék alatt

0,4 %

0,2 %

0,1%

1.4. [Minimumdíj]: A hangfelvételt sugárzás útján a nyilvánossághoz közvetítő felhasználó a bevételeinek
mértékétől függetlenül legalább 14 350 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles. A hangfelvételek sugárzás útján
a nyilvánossághoz közvetítő, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(Mttv.) szerinti országos vételkörzetű (Mttv. 203. § 52. pont), földfelszíni sugárzású frekvenciával és jellege szerint
kereskedelmi médiaszolgáltatással rendelkező felhasználó a bevételei mértékétől függetlenül legalább 1 285 000 Ft/
hó jogdíj megfizetésére köteles. A kisközösségi rádiós médiaszolgáltatással (Mttv. 203. § 24. pont) rendelkező
felhasználó a bevételei mértékétől függetlenül legalább 7175 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles.
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1.5. [Egyéb nyilvánossághoz közvetítés, webcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: A felhasználó az 1.1–1.4. pontban
meghatározott jogdíjat köteles fizetni akkor is, ha a hangfelvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy
bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve a számítógépes („webcasting”), illetve mobilhálózat
igénybevételét is – közvetíti a nyilvánossághoz. A jelen pont szerinti felhasználáson kizárólag olyan nyilvánossághoz
közvetítést kell érteni, amely az igénybe vevő számára nem teszi lehetővé, hogy a műsorfolyamot az 1.8. pontban
megjelölt többletszolgáltatásokkal befolyásolja, illetve személyre szabja. Ha a jelen pont szerinti felhasználó
objektíven igazolható módon és a Közös jogkezelő szervezetekkel kötött felhasználási szerződésben meghatározott
olyan műszaki megoldást alkalmaz, amely a nyilvánosság azon tagjainak számát, akik egyidejűleg a felhasználáshoz
kapcsolódhatnak legfeljebb 100 főben korlátozza, felhasználó a bevételei mértékétől függetlenül legalább
7175 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles.
1.6. Ha a felhasználó az 1.5. pontban meghatározott felhasználás során egyidejűleg egynél több előre szerkesztett
műsorfolyamot (csatorna) közvetít a nyilvánossághoz, akkor a második és minden egyes további csatorna után
az 1.1–1.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 10%-ának megfelelő, de legfeljebb 14 350 Ft/hó összegű
további jogdíjat is köteles fizetni.
1.7. Ha az 1.5. pontban meghatározott felhasználás során a nyilvánossághoz közvetített hangfelvételek, illetve
hangfelvételrészletek számát az alábbiak szerint korlátozzák, akkor az 1.1–1.4. pontoktól eltérően a következő
tételes jogdíjakat kell fizetni:
a) legfeljebb 3 teljes hangfelvétel vagy 10 felvételrészlet felhasználása esetén havi 1210 Ft/hó;
b) legfeljebb 4–10 teljes hangfelvétel vagy 30 felvételrészlet felhasználása esetén havi 3710 Ft/hó.
Az ezen pont szerinti felhasználás szempontjából felvételrészletnek az az előadásonként legfeljebb egy perc
hosszúságú részlet minősül, amely nem haladja meg a hangfelvétel teljes hosszának felét.
1.8. [Interaktív webcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: A felhasználó az 1.1–1.3. pont szerint fizetendő
jogdíjon felül annak 10%-át is köteles megfizetni, ha a hangfelvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy
bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve a számítógépes, illetve mobilhálózat igénybevételét is –
úgy közvetíti a nyilvánossághoz, hogy az lehetővé teszi a műsorfolyam befolyásolását, illetve személyre szabását
(például saját műsorfolyam, illetve csatorna létrehozását) az alábbi többletszolgáltatások útján („interaktív
webcasting”):
a) a műsorban szereplő egyes műfajok előnyben részesítésének lehetősége – nem megengedve meghatározott
előadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve
b) a műsorban szereplő egyes előadóművészek előnyben részesítésének lehetősége – nem megengedve
meghatározott előadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve
c) a műsorba kerülő egyes hangfelvételek bármilyen egyéb szempont (például a hangfelvétel készítésének
időpontja vagy valamely eseményhez kapcsolódása) szerinti előnyben részesítésének lehetősége – nem
megengedve meghatározott előadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve
d) a műsorfolyam rövid időre történő megállításának lehetősége, illetve
e) egy vagy több hangfelvétel átugrásának lehetősége.
A 2.1. pont szerinti szerződésnek ebben az esetben ki kell terjednie a felhasználás részletes műszaki feltételeiről való
megállapodásra is.
1.9. A hangfelvételt az 1.8. pont szerinti módon nyilvánossághoz közvetítő felhasználó a bevételeinek mértékétől
függetlenül legalább 15 810 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles. Ha a felhasználó egyidejűleg egynél több előre
szerkesztett műsorfolyamot (csatorna) közvetít a nyilvánossághoz, akkor a második és minden egyes további
csatorna után az 1.8. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 10%-ának megfelelő, de műsorfolyamonként
(csatornánként) legalább 1581 Ft/hó és legfeljebb 15 810 Ft/hó összegű további jogdíjat is köteles fizetni.
1.10. [Előfizetési díjhoz kötött interaktív webcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: Amennyiben az 1.8. pont
szerinti többletszolgáltatások igénybevétele előfizetéshez kötött, és a felhasználónak a tárgyhónapban legalább
300 előfizetője van, akkor az 1.1–1.3. pont szerint fizetendő díjat azzal az eltéréssel kell megállapítani, hogy az
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előfizetésből származó bevételből 10% jogdíj fizetendő. A jelen pont szerinti jogdíj továbbá nem lehet kevesebb az
alábbi táblázatban foglaltaknál:
Előfizetőnként fizetendő minimumjogdíj (havonta)
Lehetővé tett többletszolgáltatás

ha az előfizetők száma nem haladja meg az
5000-et

ha az előfizetők száma meghaladja az 5000-et

Ha a szolgáltatás kizárólag
az 1.8. a) pont szerinti interaktív
szolgáltatást nyújtja

Az 1.9. pontot eltérés nélkül kell
alkalmazni

Az 1.9. pontot eltérés nélkül kell
alkalmazni

Ha a szolgáltatás kizárólag
az 1.8. b) pont szerinti interaktív
szolgáltatást nyújtja

52 Ft/előfizető/hó

44 Ft/előfizető/hó

Ha a szolgáltatás kizárólag
az 1.8. c) pont szerinti interaktív
szolgáltatást nyújtja

105 Ft/előfizető/hó

92 Ft/előfizető/hó

Ha a szolgáltatás kizárólag
az 1.8. d) pont szerinti interaktív
szolgáltatást nyújtja

105 Ft/előfizető/hó

92 Ft/előfizető/hó

Ha a szolgáltatás kizárólag
az 1.8. e) pont szerinti interaktív
szolgáltatást nyújtja

210 Ft/előfizető/hó

184 Ft/előfizető/hó

A szolgáltatásra vonatkozó minimumdíj összegét a felhasználó által lehetővé tett többletszolgáltatások fenti
táblázat szerinti minimum jogdíjainak összeadásával kell megállapítani.
1.11. [Simulcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: A hangfelvételnek a sugárzással egy időben, számítógépes
hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz közvetítéséért („simulcasting”) a felhasználó az 1.1–1.3. pont
szerint fizetendő jogdíjon felül annak 5%-át, de legalább havi 15 100 Ft jogdíjat köteles fizetni.
1.12. [Műsorarchívum esetén fizetendő jogdíj mértéke]: A jelen díjszabást kell alkalmazni akkor is, amikor
a közönség tagja a műsor nyilvánossághoz közvetítését követően válogathat a műsort alkotó műsorszámok
közül a műsorszámoknak a jelen díjszabás 1.1. és 1.5. pontjai szerinti felhasználó saját eszközeivel működtetett
archívumából, feltéve hogy az így kiválogatott műsorszámok a közönség tagja számára továbbra is műsorszámként,
illetve műsorként (műsorszámok folyamaként) válnak érzékelhetővé. A jelen pont szerinti felhasználásért
a felhasználó az 1.1–1.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak további 5%-át, de legalább havi 15 100 Ft
(1,68%) jogdíjat köteles fizetni. A 2.1. pont szerinti szerződésnek ebben az esetben ki kell terjednie a felhasználás
részletes műszaki feltételeiről való megállapodásra is.
1.13. [Podcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: Ha az 1.12. pont szerinti felhasználó a műsorszámokat az
archívumában oly módon teszi hozzáférhetővé, hogy a közönség tagja az archívumból kiválasztott műsorszámról
tartós másolatot készíthet (pl. „podcasting”), a felhasználó az 1.1–1.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak
további 10%-át, de legalább 15 810 Ft/hó jogdíjat köteles fizetni. A 2.1. pont szerinti szerződésnek ebben az esetben
ki kell terjednie a felhasználás részletes műszaki feltételeiről való megállapodásra is.
1.14. [A bevétel fogalma]:
a) A jelen díjszabás szempontjából bevételnek minősül jogcímétől és megszerzésének módjától függetlenül
minden olyan vagyoni előny, amely a felhasználással összefüggésben a felhasználónál, továbbá a vele gazdasági
kapcsolatban álló személynél keletkezett, ha e személy a számviteli szabályok szerint a felhasználó kapcsolt
vállalkozásának vagy a felhasználó szempontjából kapcsolt félnek minősül. A jogdíjalap megállapítása során
a bevétel általános forgalmi adót nem tartalmazó összegét kell alapul venni. Bevételnek minősül különösen
– a bármilyen forrásból származó mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével
teljesített szolgáltatás, amelyre az adott felhasználó, illetve – a kapcsolt vállalkozást is ideértve – a vele gazdasági
kapcsolatban álló személynél beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli
jogszabályok értelmében kiterjed (pl. reklám- és szponzorációs bevétel);

2397

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

– az a díj, amelyet a felhasználó az e díjszabás hatálya alá tartozó felhasználással összefüggésben olyan személytől
vagy szervezettől kap, aki (amely) a felhasználó műsorát az Szjt. 28. § (2) bekezdésében meghatározott módon
közvetíti a nyilvánossághoz;
– a közszolgáltatási hozzájárulás vagy az annak megfelelő költségvetési támogatás;
– a felhasználó ingyenes vagyoni előnyként megszerzett bevétele (pl. költségvetési, illetve fenntartótól térítés nélkül
átvett eszközök, illetve kapott szolgáltatások útján kapott támogatás);
– az előfizetői díj.
b) Reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott bevétel esetén az a) pontban említett reklám- és
szponzorációs bevétel azon részét kell tekinteni, melyet a számviteli szabályok szerint a felhasználó bevételként
köteles kimutatni. Ha felhasználó a bevételt a számviteli szabályok szerinti kapcsolt vállalkozásától vagy kapcsolt
féltől kapja, úgy a reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott bevétel esetén az a) pontban említett
reklám- és szponzorációs bevételnek a megrendelő (a reklám közzétételéről a felhasználóval vagy – a kapcsolt
vállalkozást is ideértve – a vele gazdasági kapcsolatban álló harmadik személlyel saját nevében szerződő fél) által
fizetett díjat kell tekinteni.
c) A hálózatos, illetve a hálózatba kapcsolódó műsorszolgáltatók, illetve az olyan kereskedelmi kapcsolatban
álló műsorszolgáltatók, melyek együttműködése kizárólag a reklámidő értékesítésére korlátozódik, a jogdíjat
egyénileg fizetik meg a náluk a felhasználással összefüggésben keletkezett bevételeik alapján. A b) pontban
foglalt rendelkezést a kapcsolt vállalkozások elszámolásáról mind a hálózatos, illetve hálózatba kapcsolódó, mind
a kereskedelmi kapcsolatban álló műsorszolgáltatókra megfelelően alkalmazni kell.

2. A felhasználás egyéb feltételei
2.1. [Felhasználási szerződés]: A felhasználás részletes feltételeiről a Közös jogkezelő szervezetek és a felhasználók
szerződésben állapodnak meg.
2.2. [Adatszolgáltatás]: Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik,
a felhasználó adatot köteles szolgáltatni a jelen díjszabásban meghatározott jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló
bevételekről, továbbá a nyilvánossághoz közvetített hangfelvételekről. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként,
a negyedévet követő hónap 20. napjáig esedékes. A felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a www.playlist.hu
internetes oldal megfelelő űrlapjának kitöltésével teljesíti.
A hangfelvételekről a következő adatokat kell közölni: a hangfelvétel címét, előadójának nevét, kiadójának nevét,
amely alatt a hangfelvétel megjelent, a kiadás évét, valamint a hangfelvétel hosszát és a lejátszások számát.
Ha a felhasználó a jogdíjat az általános szabálytól eltérően az 1.2. pont alapján kívánja megfizetni, az ilyen bevétel
összegének közlésével egyidejűleg be kell nyújtania a bevétel elszámolásának (könyvvitelének) alapjául szolgáló
számviteli bizonylatot is. Ha a felhasználó a számviteli bizonylatot határidőn belül nem nyújtja be, úgy a jogdíjat
az 1.1. pont szerint kell megállapítani.
2.3. [A díjfizetés módja]: A felhasználó a díjfizetési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:
a) A jogdíjból előleget kell fizetni. Az előleg mértéke az előző naptári évre megállapított jogdíj 80%-a, amelyet
negyedévenként, négy egyenlő részletben kell megfizetni.
b) Amennyiben a felhasználó a megelőző naptári évnek csak egy részében folytatott a jelen díjszabás hatálya alá
eső felhasználást, a jogdíjelőleget az a) pontban foglalt szabály figyelembevételével, időarányosan megnövelve kell
megállapítani.
c) A felhasználás megkezdésének naptári évében az előleg mértéke minden negyedévben az előző naptári
negyedévre megállapított jogdíj 80%-a. Amennyiben a felhasználó az előző naptári negyedévnek csak egy részében
folytatott a jelen díjszabás hatálya alá eső felhasználást, a jogdíjelőleget az előző mondatban foglalt szabály
figyelembevételével, időarányosan megnövelve kell megállapítani.
d) Az előleg és a tényleges fizetési kötelezettség közötti különbözettel a felhasználó és a Közös jogkezelő szervezetek
negyedévente, a 2.2. pont szerinti adatszolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül elszámolnak egymással.
e) A felhasználó az előleget és a jogdíjat a jogdíjfizetési értesítőn feltüntetett határidőig teljesíti. A felhasználót
legalább nyolcnapos fizetési határidő illeti meg. Amennyiben a felhasználó bizonyítja, hogy a jogdíjfizetési értesítő
kézhezvételekor az értesítőn feltüntetett fizetési határidőből nyolc napnál kevesebb volt hátra, a határidőt a fizetési
értesítő kézhezvételétől kell számítani. A teljesítés napja – vita esetén – az átutalás keltének napja.
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2.4. [Hibás teljesítés következményei]: Ha a felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségének (2.2. pont) teljesítésével késedelembe esik, és emiatt a Közös jogkezelő szervezetek nem tudják
megállapítani a felhasználó díjfizetési kötelezettségének mértékét, akkor a jogdíjfizetési értesítőt a következő
szabályok figyelembevételével kell kiállítani:
a) A jogdíjat a tárgynegyedévet megelőző naptári negyedév jogdíjalapjának összege alapján kell megállapítani.
b) Amennyiben a tárgynegyedévet megelőző jogdíj alapja az a) pont alapján sem állapítható meg, a jogdíjat
a felhasználó tárgyidőszakot megelőző éves (egyszerűsített) eredménykimutatása szerinti értékesítés nettó
árbevételének arányos részét figyelembe véve kell megállapítani. Ha az (egyszerűsített) éves beszámolóból más
nem következik, a felhasználó bevételeit az 1.1. pont szerinti bevételnek kell tekinteni.
c) Mindaddig, amíg sem az a), sem a b) pont nem alkalmazható, jogdíjként a mindenkori díjszabásban
meghatározott minimumjogdíj ötszörösének megfelelő összeget kell megállapítani.
d) Ha a felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatását az ezen pont szerinti jogdíjfizetési értesítő
kiállítását követően teljesíti, a Közös jogkezelő szervezetek az adatszolgáltatásának megfelelően módosított
jogdíjfizetési értesítőt állítanak ki számára, a korábban kiküldött jogdíjfizetési értesítő egyidejű visszavonásával.
2.5. Ha a felhasználó adatszolgáltatását (2.2. pont) késedelmesen vagy egyéb módon hibásan teljesíti, kötbért,
jogdíjfizetési késedelem esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni, az alábbiak szerint:
a) A felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatás késedelme vagy hibás teljesítése esetén kötbért
köteles fizetni. A kötbér összege napi 1000 forint, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés minden napja
után meg kell fizetni. A jelen pont szerinti kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett időszakra
fizetendő jogdíj mértékét. A késedelem tartama a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatás esedékességét
(2.2. pont) követő első naptól az adatszolgáltatásnak a www.playlist.hu oldalra történő feltöltése napjáig terjedő
időszak. Ha a felhasználó és a Közös jogkezelő szervezetek között nem jön létre a jelen díjszabás 2.1. pontja szerinti
szerződés, felhasználó az adatszolgáltatás késedelmével vagy hibájával okozott teljes kár megtérítésére köteles.
A Közös jogkezelő szervezetek az adatszolgáltatás késedelmével vagy hibájával okozott kár mérséklése érdekében
– a felhasználó előzetes tájékoztatását követően – a jogdíjak felosztásához szükséges adatokat beszerezhetik
médiafigyeléssel vagy más hasonló módon, melynek valamennyi szükséges és igazolt költsége felhasználót terheli.
b) Amennyiben a felhasználó a jogdíjfizetési értesítőn szereplő fizetési határidőig a jogdíjat nem fizeti meg, úgy
a késedelem tartamára a Polgári Törvénykönyv (6:48. § vagy 6:155. §) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
c) Az adatszolgáltatás késedelme esetére fizetendő kötbér és a késedelmi kamat egymástól független
jogkövetkezmények. Ha a felhasználó a bevételi adatok szolgáltatásával és a jogdíjfizetéssel is késedelembe esik,
mind a késedelmi kötbért, mind a késedelmi kamatot meg kell fizetnie.
d) Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének (2.2. pont)
teljesítésével késedelembe esik, vagy azt egyébként hiányosan vagy hibásan teljesíti, kötbérként napi 1000 forintot
köteles a Közös jogkezelő szervezeteknek a késedelem, illetve a hibás teljesítés minden napja után megfizetni. A jelen
pont szerinti kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett időszakra fizetendő jogdíj mértékét.
e) A Közös jogkezelő szervezetek a jelen pont szerinti kötbért akkor is követelhetik, ha nem keletkezett káruk az
adatszolgáltatási kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből, továbbá érvényesíthetik a kötbért meghaladó
kárukat is. A kötbér megfizetése nem mentesíti a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
alól. Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a bevételi adatokra vagy a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő szerződésszegés neki fel nem róható okból történt,
továbbá a szerződésszegés elkerülése érdekében jóhiszeműen és az adott helyzetben elvárható módon járt el,
a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbért nem kell megfizetnie.
f ) A felhasznált hangfelvételekre vonatkozó hibás adatszolgáltatással okozott kárt meg kell téríteni. A felhasználó
a kötbért meghaladó kártérítési kötelezettség nélkül javíthatja a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó
adatszolgáltatását az adatszolgáltatási határnapját követő legkésőbb 30 napon belül.
2.6. [Ellenőrzés]: Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, a Közös jogkezelő
szervezetek a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a hangfelvételek felhasználásának módját
és mértékét a helyszínen ellenőrizhetik. Ennek során a felhasználó az ellenőrzött időszakra vonatkozóan köteles
minden olyan számviteli bizonylatot (pl. számlát, szerződést) és más adatot a Közös jogkezelő szervezetek vagy
azok megbízottja rendelkezésére bocsátani, amelynek nyilvántartására a felhasználó beszámolási/könyvvezetési
kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. A jogdíjelszámolás alapjául
szolgáló adatok ellenőrzése az 1.14. a) pontban említett harmadik személynél keletkezett bevételekre is kiterjedhet.
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Az ellenőrzés – az elévülésre vonatkozó általános szabályok figyelembevételével – a felhasználónál korábban
folytatott ellenőrzés óta eltelt valamennyi időszakra kiterjedhet.
2.7. Amennyiben a felhasználó – a Közös jogkezelő szervezetek felelősségi körén kívül eső okból – csak felhasználási
tevékenysége megkezdésének időpontját követően köti meg a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződést
a Közös jogkezelő szervezetekkel, a felhasználás megkezdése és a szerződés hatálybalépése közötti időszakra a jelen
díjszabás rendelkezéseit eltérés nélkül kell alkalmazni.
2.8. [Kedvezmény az érdekképviseleti tagságra tekintettel]: A felhasználók jelentős tagságú, országos hatáskörű
érdekképviseleti szervezetével kötött megállapodásban a Közös jogkezelő szervezetek az érdekképviseleti szervezet
tagjainak minősülő felhasználók számára – az egyenlő bánásmód követelményének betartásával – kedvezményt
biztosíthatnak. Kedvezmény akkor biztosítható, ha az érdekképviseleti szervezet a felhasználónak minősülő tagja
jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja, vagy a tag jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot (pl. kezességet) nyújt.
Az érdekképviseleti szervezettel kötött megállapodásban a tagnak minősülő felhasználók számára kedvezmény
biztosítható akkor is, ha az érdekképviseleti szervezet valamennyi tagja vonatkozásában hitelesen gyűjti, és a Közös
jogkezelő szervezeteknek az általuk meghatározott, egységes formátumban átadja a jogdíj megállapításhoz
szükséges, illetve a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó és a jelen díjszabás 2.2. pontjában részletezett adatokat.
A felhasználó a jelen pont szerinti kedvezményt nem veheti igénybe, ha a Közös jogkezelő szervezetekkel
megállapodást kötő érdekképviseleti szervezet bármely kötelezettségének hibátlan teljesítésével késedelembe esik,
függetlenül attól, hogy a hibás teljesítés – ideértve a késedelmes teljesítés esetét is – a felhasználó, az érdekképviseleti
szervezet vagy az érdekképviseleti szervezet bármely más tagja érdekkörébe tartozó ok miatt következett be.
2.9. [Kedvezmény az egyszerűsített ellenőrzésre tekintettel]: A felhasználó a Közös jogkezelő szervezetekkel
kötött felhasználási szerződése alapján jogdíjalapjának 10%-os csökkentésére jogosult, amennyiben vállalja,
hogy bevételeinek ellenőrzését egyszerűsített módon teszi lehetővé. Az egyszerűsített ellenőrzés feltétele,
hogy a felhasználó megküldje a Közös jogkezelő szervezetek számára az előző gazdasági évről készített olyan,
a számvitelről szóló törvény szerinti, könyvvizsgálóval hitelesített éves beszámolóját, amely, illetve amelynek
kiegészítő melléklete (a továbbiakban együttesen: Beszámoló) a Felhasználó, illetve a vele gazdasági kapcsolatban
álló személy a felhasználáshoz kapcsolódóan a tárgyévben elért bevételeit a jelen díjszabás szerinti bontásban
tartalmazza. Az a felhasználó, aki (amely) a számviteli törvény alapján beszámoló készítésére nem köteles, a jelen
pont szerinti kedvezményt akkor veheti igénybe, ha a Közös jogkezelő szervezetekkel kötött szerződésben – az
egyenlő bánásmódra vonatkozó követelmény betartásával – megállapodott a bevételi adatok független szervezet
által történő hitelesítésének feltételeiről.
Felhasználót a jelen pont szerinti kedvezmény – a Beszámoló megküldését követően – a tárgyév január első
napjára visszamenőlegesen illeti meg, a különbözetet pedig a felek a soron következő díjfizetés során számolják
el egymással. Felhasználó a tárgyévben egyáltalán nem jogosult a jelen pont szerinti jogdíjalap-csökkentés
igénybevételére, a már igénybe vett kedvezményt pedig vissza kell fizetnie, ha az egyszerűsített ellenőrzés során
az nyer megállapítást, hogy Felhasználó a Beszámolóval érintett gazdasági évben adatszolgáltatási kötelezettsége
teljesítése során kevesebb bevételt mutatott ki a Közös jogkezelő szervezetek számára, mint amennyi
a Beszámolóban feltüntetésre került.
Ha az egyszerűsített ellenőrzés során a Beszámoló alapján a Felhasználó számára jogdíjhátralék kerül kimutatásra,
Felhasználó a különbözetet és a már igénybe vett kedvezmény összegét köteles megfizetni a Közös jogkezelő
szervezeteknek. Felhasználó ugyancsak a jogdíjhátralék után számolt késedelmi kamatot fizeti meg oly módon,
hogy a késedelem első napjának a Beszámolóval érintett gazdasági év második félévének első napját kell tekinteni.
2.10. [Átalánydíjas szerződés]: A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak tekintetében a Közös jogkezelő
szervezetek és a felhasználó a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (2.1. pont)
átalányösszegben is megállapodhatnak, ha a felhasználó a tárgyévet megelőző évben több mint 1 000 000 Ft
jogdíjat fizetett a Közös jogkezelő szervezeteknek. Átalánydíjas szerződés csak akkor köthető a felhasználóval, ha
azt a felhasználás sajátos körülményei, a felhasználó bevételeinek sajátos összetétele, a felhasznált hangfelvételek
sajátos, a jelen jogdíjközleményben szabályozott felhasználással érintett hangfelvételek tipikus összetételétől való
jelentős eltérése, illetve a felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke indokolttá teszi. Az átalányszerződések
megkötése során az átalányszerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő
megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket kell biztosítani.
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2.11. [Megállapodás a jogdíjfizetésnek a felhasználás megkezdéséhez kapcsolásáról]: A Közös jogkezelő szervezetek
és a jelentős felhasználó [2016. évi XCIII. tv. 151. § (3) bek.], továbbá e státuszától függetlenül a díjfizetés évét
megelőző naptári évben egymillió forintnál magasabb szomszédos jogi jogdíjat fizető felhasználó a felhasználás
részletes feltételeit meghatározó szerződésben (2.1. pont) – az egyenlő bánásmódra vonatkozó követelményének
betartásával – megállapodhatnak abban, hogy a felhasználó kedvezményben részesül, ha a díjat nem a jelen
díjszabás 2.3. pontjában meghatározott módon a felhasználást követően, hanem a felhasználás megkezdésével
egyidejűleg fizeti meg. Ha a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződés alapján a felhasználó a jelen pont
rendelkezései alkalmazásával a jogdíjat részben a jelen díjszabás időbeli hatályát követő időszakra is megfizeti,
és ezzel egyidejűleg a jelen díjszabás, illetve az annak időbeli hatályát követően hatályos díjszabás releváns
rendelkezései eltérnek egymástól, felek a felhasználási szerződést az új díjszabásnak megfelelően módosítják, a már
megfizetett jogdíjjal pedig elszámolnak egymással.
2.12. [Kedvezményérvényesítés feltételei]: Kedvezményt a Felhasználó kizárólag abban az esetben érvényesíthet,
ha a Közös jogkezelő szervezetekkel szemben lejárt jogdíjtartozása vagy adatszolgáltatási kötelezettsége nincs.
Minimumjogdíj fizetése esetén kedvezmény nem érvényesíthető.
2.13. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj megfizetésén túl, a hangfelvételbe foglalt mű nyilvánossághoz
közvetítéséhez engedélyt kell kérni az érintett szerzőktől.

3. Értelmező rendelkezések
3.1. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj megfizetése a felhasználót nem jogosítja arra, hogy a hangfelvételt
olyan módon tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a közönség tagjai mind az egyes hangfelvételeket,
mind pedig a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg („lehívás”). A hangfelvétel lehívásához
engedélyt kell kérni az érintett szerzőktől, előadóművészektől és hangfelvétel-előállítóktól.
3.2. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak
a jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.
3.3. Jelen díjszabás alkalmazása során hangfelvételnek kell tekinteni az ún. videoklipek hangcsíkját is.
3.4. Ha a felhasználó a jelen díjszabás hatálya alá tartozó felhasználások közül többet is folytat, illetve ha
a felhasználással összefüggésben több jogcímen is keletkezett bevétele, a jogdíjat minden felhasználás, illetve
minden jogcímen keletkezett bevétel után meg kell fizetni.

4. Időbeli hatály
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig érvényesek.
EJI

MAHASZ
***

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye
filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése
után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

A FilmJus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 18. §-a, 23. § (1), (2) és (5) bekezdései, 66. §
(3) bekezdése, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
57–59. §-ai alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) történő
többszörözésének és példányonkénti terjesztésének 2017. évben fizetendő díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, operatőr, díszlet- és jelmeztervező, filmíró,
a FilmJus Felosztási Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint. Jelen díjszabás hatálya alá a díszletés jelmeztervezők műveinek filmalkotások díszleteként, illetve jelmezeként (a filmalkotás részeként) történő
felhasználásának engedélyezése tartozik. Nem terjed ki jelen díjszabás hatálya a díszlet- és jelmeztervezők
műveinek olyan felhasználására, amelynek során azok a filmalkotástól függetlenül, önálló képzőművészeti
alkotásként kerülnek felhasználásra (különösen pl. televíziók művészeti magazinműsorában történő bemutatás
esetén).
1.2. A jogdíjak a már nyilvánosságra hozott filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban együtt:
filmalkotások) analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) történő többszörözése, illetve példányonkénti
terjesztése után fizetendők. Nem tartozik a jelen díjszabás hatálya alá a filmalkotások haszonkölcsönbe adása
[Szjt. 23. § (3)], illetve bérbeadása [Szjt. 23. § (6)].
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
alapján filmalkotásnak minősülnek.
1.4. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsősorban a filmalkotás előállítója köteles, kivéve
ha a filmelőállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával bizonyítja, hogy az előállító a felhasználóval kötött
szerződésében a szerzői jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelműen áthárította a felhasználóra,
mely utóbbi esetben a jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre
kötelezett).
1.5. A filmalkotások felhasználásához a jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyen kívül az egyéb érintett jogosultak,
illetve jogkezelők engedélye is szükséges.

2. A jogdíj mértéke
2.1. A jogdíj mértéke függ egyrészt a többszörözött mű (nettó, kiskereskedelmi) árától, másrészt a többszörözés
példányszámától, harmadrészt a felhasznált szerzői jogi védelem alatt álló filmalkotásnak (filmalkotásoknak) az
adott hordozón elfoglalt arányától.
A fizetendő jogdíj kiszámításának módszere:
A példányonkénti, fogyasztói (áfát magában foglaló) ár 8,6%-a vagy a felvételkiadó nettó (áfa nélküli) átadási árának
(terjesztők számára közzétett katalógusár, PPD) 14%-a szorozva a filmalkotásból legyártott példányok számával
szorozva a hordozón felhasznált szerzői jogi védelem alatt álló filmalkotás (filmalkotások) elfoglalt helyének
arányával (a hordozó teljes, használt kapacitásához viszonyítva). Az előző mondat alapján kiszámított jogdíjat
elosztva a film perchosszával és a példányszámmal, a kapott összegnek el kell érnie a 0,712 Ft-ot (minimumjogdíj).
Amennyiben a számított jogdíj összege nem érné el a minimum jogdíj mértékét, úgy a megfizetendő jogdíj mértéke
ezzel egyenlő. A minimumjogdíj összege azt biztosítja a filmszerzőknek, hogy filmalkotásonként, példányonként és
percenként legalább 0,712 forintnyi jogdíjhoz juthassanak.
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A speciális célú, nem önálló terjesztésre szánt hordozók (pl. lapmelléklet) többszörözése esetén fizetendő jogdíjat,
illetve az esetleges kedvezmény mértékét a FilmJus a hasonló felhasználások elveinek a figyelembevételével,
esetenként állapítja meg.
2.2. Az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt kizárólag az alábbi
jogdíjkedvezmény adható:
– Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett (előállító vagy felhasználó) keretmegállapodást köt a FilmJus-szal
a jogdíjközlemény alapján történő jogdíjfizetésről és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen,
teljeskörűen adatot szolgáltat, és a jelen jogdíjközleményben meghatározott határidőn belül jogdíjat fizet
a FilmJus-nak, akkor a FilmJus az adott jogdíjfizetésre kötelezettre vonatkozóan a fizetendő jogdíjnak a 2.1. pontban
meghatározott minimumát 30%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe azon filmalkotások tekintetében,
amelyekre vonatkozóan a jogdíjfizetésre kötelezett a kedvezmény jelen mondatban meghatározott feltételeit
teljeskörűen teljesíti.
– A kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott közgyűjtemények esetében az egyenlő
bánásmód követelményét szem előtt tartva a FilmJus a felhasználóval kötött egyedi megállapodásban
a jogdíjfizetés határidejét az előző mondattól eltérően is megállapíthatja.
2.3. A 2.1. pontban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre
kötelezettnek a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.
2.4. A jogdíjakkal való elszámolás és a jogdíj megfizetése a többszörözés megkezdése előtt esedékes.
2.5. A fizetendő jogdíj összegét annak kiszámítása után a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kell
kerekíteni.

3. Adatszolgáltatás
3.1. A jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó filmalkotások analóg vagy digitális
hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe, (eredeti címe)
– műfaja,
– előállításának éve,
– előállítója, amennyiben az a jogdíjfizetésre kötelezett előtt ismert,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzőinek (1.1. pont) neve, amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett előtt
nem ismert valamennyi szerző, legalább a filmalkotás rendezője,
– hossza (perc:másodperc)/részlet esetén a felhasznált részlet hossza;
b) ha ugyanazon kiadványban több filmalkotást vagy részletet használnak fel, a kiadvány címe;
c) a kiadvány megjelenésének időpontja;
d) a többszörözött példányszám;
e) a 2.1. pontnak megfelelően az áfát magában foglaló fogyasztói ár vagy a PPD összege;
f ) a hordozón felhasznált szerzői jogi védelem alatt álló filmalkotás (filmalkotások) elfoglalt helyének aránya
(a hordozó teljes, használt kapacitásához viszonyítva) filmalkotásonként.
3.2. A FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett közötti szerződés részét képező adatlapon a jogdíjfizetésre kötelezett
köteles a sokszorosítóval igazoltatni, hogy a filmalkotást az adatlapon megjelölt példányszámban sokszorosítja.
3.3. Az adatszolgáltatás a többszörözés megkezdése előtt esedékes.
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4. Közös szabályok
4.1. A felhasználás részletes feltételeiről a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerződésben állapodnak meg.
A FilmJus a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
4.2. A jelen jogdíjközlemény filmelőállítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni arra a természetes vagy
jogi személyre; vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is, akire/amelyre a filmelőállító
által a szerzőktől megszerzett, az 1.2. pontban rögzített módon történő felhasználásra, illetve a felhasználás
engedélyezésére vonatkozó vagyoni jog szerződés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszállt.
4.3. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles
fizetni. Ha a felhasználási engedélyt az 1.1. pontban említett filmszerzők nevében a FilmJus jogosult kiadni, és
a jogdíjfizetésre kötelezett a felhasználáshoz nem kért engedélyt, vagy a felhasználási engedély terjedelmét
túllépte, a késedelmi kamat megfizetése a felhasználás megkezdésének napjától esedékes.
4.4. Ha a felhasználási engedélyt az 1.1. pontban említett filmszerzők nevében a FilmJus jogosult kiadni,
a jogdíjfizetésre kötelezett az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben, utólagos jogdíjfizetés esetén
a felhasználás megkezdésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szerzi meg.
4.5. Az előállító vagy felhasználó abban az esetben, ha a FilmJus felé eredeti okirattal igazolja, hogy
– az adott filmalkotásra és felhasználásra vonatkozóan jogdíjfizetési kötelezettsége már nem áll fenn, vagy
– az adott felhasználásra vonatkozóan valamennyi FilmJus által képviselt alkotó/jogosult jogdíjigényéről kifejezetten
lemondott,
mentesülhet a jogdíjfizetési kötelezettség alól.

5. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

FilmJus

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye
filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2017. évben
fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

A FilmJus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdése, 26. § (8) bekezdésének
második mondata, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Kjkt.) 57–59. §-ai alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra
(„on demand”) hozzáférhetővé tétele engedélyezése fejében 2017. évben fizetendő jogdíjakat és a felhasználáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatási és egyéb feltételeket:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, filmíró, operatőr a FilmJus Felosztási
Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint.
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott magyarországi előállítású (azaz
magyarországi székhelyű filmelőállító által előállított) filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban
együtt: filmalkotások) az 1.4. pontban meghatározott nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tétele
engedélyezése fejében fizetendők.
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
alapján filmalkotásnak minősülnek.
1.4. A nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tétel a filmalkotásoknak vezeték útján vagy bármely
más eszközzel vagy módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele úgy, hogy a nyilvánosság tagjai
a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (a továbbiakban: lehívásra hozzáférhetővé tétel vagy
felhasználás). A lehívásra hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott
filmalkotásokat számítógépre, más eszközre vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
1.5. A filmalkotások lehívásra történő hozzáférhetővé tételéhez az engedélyt kizárólag a jelen jogdíjközleményben
meghatározott filmalkotásokra és felhasználásokra, és kizárólag abban az esetben lehet megadottnak tekinteni, ha
a szolgáltató [ld. 4. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben meghatározott feltételeket.
1.6. A jelen jogdíjközlemény alapján teljesített utólagos jogdíjfizetés esetén a szolgáltató a felhasználási engedélyt
visszamenőleges hatállyal szerzi meg.
1.7. A filmalkotások lehívásra történő hozzáférhetővé tételéhez a jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyen kívül
az egyéb érintett jogosultak engedélye is szükséges.

2. A jogdíj mértéke
2.1. Letöltést nem engedő felhasználás esetén
2.1.1. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt:
A fizetendő jogdíj lehívott műpercenként 0,25 Ft. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem szolgáltat adatot
a FilmJus-nak a lehívott műpercek számáról, a filmalkotás teljes hosszát kell figyelembe venni.
2.1.2. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el:
A fizetendő jogdíj: a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj vagy az előfizetési díj 6%-a, ilyen
díjbevétel hiányában a szolgáltató szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb bevételének 6%-a, de legalább az
alábbi jogdíjminimum: lehívott műpercenként 0,35 Ft. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem szolgáltat adatot
a FilmJus-nak a lehívott műpercek számáról, a filmalkotás teljes hosszát kell figyelembe venni.

2405

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2.2. Letöltést (tartós másolatkészítést) engedő felhasználás esetén
2.2.1. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt:
Amennyiben a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt, akkor a fizetendő jogdíj lehívott
műpercenként 0,29 Ft. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem szolgáltat adatot a FilmJus-nak a lehívott műpercek
számáról, a filmalkotás teljes hosszát kell figyelembe venni.
2.2.2. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el:
A fizetendő jogdíj: a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj vagy az előfizetési díj 6%-a, ilyen
díjbevétel hiányában a szolgáltató szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb bevételének 6%-a, de legalább az
alábbi jogdíjminimum: lehívott műpercenként 0,54 Ft. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem szolgáltat adatot
a FilmJus-nak a lehívott műpercek számáról, a filmalkotás teljes hosszát kell figyelembe venni.
2.3. A jelen jogdíjközlemény 2.1.2. és 2.2.2. pontjaiban, százalékban meghatározott jogdíjakból kedvezmény adható
az alábbiak szerint:
a) amennyiben az érintett szolgáltató keretmegállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történő
jogdíjfizetésről és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljeskörűen adatot szolgáltat,
és a jogdíjközleményben meghatározott határidőn belül jogdíjat fizet a FilmJus-nak, akkor a százalékban
meghatározott jogdíjakat a FilmJus az adott szolgáltatóra vonatkozóan 20%-kal csökkentett mértékben veszi
figyelembe azon filmalkotások tekintetében, amelyekre vonatkozóan a szolgáltató a kedvezmény jelen mondatban
meghatározott feltételeit teljesíti;
b) amennyiben a szolgáltató a filmalkotások lehívásra hozzáférhetővé tétele során DRM-et alkalmaz, akkor
a százalékban meghatározott jogdíjakat a FilmJus az adott szolgáltatóra vonatkozóan 10%-kal csökkentett
mértékben veszi figyelembe azon filmalkotások tekintetében, amelyekre vonatkozóan a szolgáltató a kedvezmény
jelen mondatban meghatározott feltételeit teljesíti;
c) a szolgáltatót a lehívásos szolgáltatásnyújtás első évében a százalékban meghatározott jogdíjakból 10%
kedvezmény illeti meg;
d) a lehívásos szolgáltatásnyújtás műszaki tesztelésének ideje alatt, de legfeljebb három naptári hónapig,
amennyiben a szolgáltató a filmalkotásokat legfeljebb 130 000 háztartásban teszi hozzáférhetővé, a szolgáltató
nem köteles jogdíjat fizetni.
Az a)–d) pontban meghatározott kedvezmények együttesen is nyújthatók.
Az a)–c) pontban meghatározott kedvezmények a 2.1.2., 2.2.1. és 2.2.2. pontokban meghatározott
jogdíjminimumokat nem érintik.
2.4. A szolgáltató nem köteles jogdíjat fizetni, amennyiben:
– a filmalkotás vagy filmalkotások részletét, illetve trailerét (filmalkotásonként legfeljebb egy részletet, illetve trailert)
egy percet meg nem haladó terjedelemben teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, illetve
– ha a FilmJus felé eredeti okirattal igazolja, hogy az adott filmalkotásra és felhasználásra vonatkozóan jogdíjfizetési
kötelezettsége valamely okból nem áll fenn, vagy valamennyi alkotó jogdíjigényéről kifejezetten, írásban lemondott.
2.5. A FilmJus átalányjogdíj fizetésére vonatkozó megállapodást köthet a szolgáltatóval, amennyiben:
a) a szolgáltatónak a FilmJus-szal szemben jogdíjtartozása nincs, és
b) a szolgáltató keretmegállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történő jogdíjfizetésről és
a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljeskörűen adatot szolgáltat, és jogdíjat fizet
a FilmJus-nak, és
c) a szolgáltató a FilmJus-szal történő szerződéskötést megelőzően, a szerződéskötést megelőző naptári félévre,
illetve amennyiben a szolgáltatást fél évnél rövidebb ideje nyújtja, a szolgáltatásnyújtás idejére, a jogdíjközlemény
hatálya alá tartozó filmalkotásokra vonatkozóan megadja a FilmJus-nak a 3.1.2. pontban foglalt adatokat.
A 2.5. pont szerinti átalányjogdíj fizetés esetén a szolgáltató kizárólag a 2.3. d) és a 2.4. pontokban foglalt
kedvezményekben részesülhet.
2.6. A jogdíjkedvezmény nyújtása során a FilmJus a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlő
bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos
kedvezményeket nyújt.
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2.7. A 2.1., 2.2. és 2.5. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet
a szolgáltatónak az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően
kell megfizetnie.
2.8. Jelen jogdíjközlemény nem terjed ki a reklámcélú felhasználás, valamint a megváltoztatás, átdolgozás szerzői
jogdíjaira, amelyről a szolgáltató az érintett filmalkotás szerzői jogainak gyakorlójával (előállítójával) közvetlenül
köteles megállapodni.
2.9. Ha a FilmJus és a szolgáltató között a felhasználás engedélyezésére létrejött szerződés másként nem rendelkezik,
a 2.1., 2.2. és 2.5. pontokban meghatározott és szerződésszerűen megfizetett jogdíj a filmalkotásoknak a szolgáltatók
ellenőrzése alatt álló számítógépre vagy bármely digitális hordozón rögzített elektronikus adatbázisba történő, az
ismételt lehívásra hozzáférhetővé tételt is lehetővé tevő rögzítéséért járó jogdíjat is magában foglalja.
2.10. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a filmalkotások lehívásra hozzáférhetővé tétele
körébe eső felhasználások esetén a közzétett szerzői jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a FilmJus
által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő.
2.11. Amennyiben az 1.1. pontban megjelölt filmszerzők részére a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó
műveik nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tétele engedélyezésére tekintettel járó jogdíj megfizetését
a szolgáltatótól harmadik személy a FilmJus felé tett írásbeli nyilatkozatában átvállalja, az átvállaláshoz a FilmJus
írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználásra ebben az esetben is a 2.1., 2.2., illetve 2.5. pontokban foglalt
jogdíjmértékek alkalmazandók. A felhasználásra ilyen esetben a 2.3. és a 2.4. pontokban, illetve a 2.5. pontban
foglalt jogdíjfizetés esetén a 2.3. d) és a 2.4. pontokban foglalt kedvezmények megfelelően alkalmazandók.
2.12. A 2.1., 2.2. és 2.5. pontban meghatározott jogdíj a filmalkotások belföldi, a jelen jogdíjközleményben
meghatározott felhasználása ellenértékét foglalja magában. A Magyarország területét is érintő multiterritoriális
felhasználások, valamint a külföldi felhasználások esetleges jogosítására a jogdíjközlemény automatikusan nem
terjed ki; az azokra irányadó jogdíjmértékeket és egyéb feltételeket a FilmJus egyedi szerződésekben vagy általános
szerződési feltételekben rendezi, melyek nem lehetnek ellentétesek a FilmJus-nak a területileg érintett külföldi
közös jogkezelő szervezetekkel kötött képviseleti szerződéseivel.
2.13. A fizetendő jogdíj összegét annak kiszámítása után a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kell
kerekíteni.

3. A felhasználás egyéb feltételei
3.1. A felhasználás részletes feltételeiről a FilmJus és a szolgáltató szerződésben állapodnak meg. Ha a felhasználás
részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
3.1.1. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 10. napjáig, a jogdíj pedig
a negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes.
Ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az elszámolás és adatszolgáltatás a megszűnés napjára
nézve a megszűnéstől számított tíz napon belül, a jogdíj a megszűnést követő hónap utolsó napjáig esedékes.
Késedelmes jogdíjfizetés esetén a szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Ha a felhasználási
engedélyt az 1.1. pontban említett filmszerzők nevében a FilmJus adja, és a szolgáltató a felhasználáshoz nem
kért engedélyt, vagy a felhasználási engedély terjedelmét túllépte, a késedelmi kamat megfizetése a felhasználás
megkezdésének napjától esedékes.
3.1.2. A szolgáltató a filmalkotások lehívásra történő hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi adatokat köteles
szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe, eredeti címe,
– műfaja,
– az előállítás éve,
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– a filmalkotás előállítója, amennyiben az a szolgáltató előtt ismert,
– a filmalkotás jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzői (1.1. pont), amennyiben a szolgáltató előtt nem
ismert valamennyi szerző, legalább a filmalkotás rendezője,
– a filmalkotás hossza (perc:másodperc)/részlet esetén ennek hossza;
b) a filmalkotásból lehívott percek száma az adott elszámolási időszakban, amennyiben ez az adat nem áll
rendelkezésre, a megkezdett lehívások száma az adott elszámolási időszakban;
c) abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el, akkor a 2.1.2., illetve a 2.2.2. pont
szerinti bevétel összege.
3.1.3. Az adatszolgáltatásnak digitálisan, előre egyeztetett fájlformátumban kell eleget tenni.
3.1.4. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 10. napjáig esedékes.
3.1.5. A jogdíjkiszámítás illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén
a szolgáltató a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára
a szolgáltató által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A kötbért a szolgáltató a napi kötbér
alapulvételével legfeljebb 60 napra számítottan köteles megfizetni. Amennyiben a jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás
alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell teljesíteni, a kötbér alapja
a szolgáltató által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás tartama egy negyedévnél rövidebb, a felhasználás
időtartamára fizetendő szerzői jogdíj.
3.1.6. Amennyiben a szolgáltató a jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hibásan
teljesíti, az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra
hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelem minden napjára a szolgáltató által fizetendő
szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A kötbért a szolgáltató a napi kötbér alapulvételével legfeljebb
60 napra számítottan köteles megfizetni. Amennyiben a jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló
adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell teljesíteni, a kötbér alapja a szolgáltató által az adott
negyedévre, ha pedig a felhasználás tartama egy negyedévnél rövidebb, a felhasználás időtartamára fizetendő
szerzői jogdíj.
3.2. A FilmJus a felhasználás jogosításakor felhatalmazást kap a szolgáltatótól, hogy a többi érintett jogosult
(ideértve azok közös jogkezelő szervezetét is) tudomására hozza az alábbi adatokat:
a) a szolgáltató neve,
b) a szolgáltató címe (székhelye),
c) a szolgáltató által lehívásra hozzáférhetővé tett filmalkotások azonosításához szükséges adatok,
d) a filmalkotások hozzáférési helye,
e) azt a tényt, hogy a szolgáltató az adott filmalkotások lehívásra történő hozzáférhetővé tételére engedélyt kapott
a FilmJus-tól.
3.3. A jelen 3. pontban részletezett adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed mindazon szolgáltatóra is, aki nem
áll jogdíjfizetésre vonatkozó szerződéses kapcsolatban a FilmJus-szal, azonban az 1.4. pontban meghatározott
felhasználást végez. Ezen szolgáltatók a FilmJus felhívására kötelesek adatot szolgáltatni (a Kjkt. 60. §-ában
meghatározottak szerint).

4. Értelmező rendelkezések
A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában
a) Szolgáltató: a filmalkotást lehívásra hozzáférhetővé tétel céljára többszöröző, lehívásra hozzáférhetővé
tételre felajánló, továbbá a hozzáférhetővé tétel céljára felajánlott filmalkotáshoz történő hozzáférést biztosító,
illetve abban részt vevő olyan személy vagy szervezet, amely az Szjt. 18. §-ában, illetve a 26. § (8) bekezdésének
második mondatában meghatározott felhasználási cselekményt valósít meg.
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b) Egyéb bevétel: a szolgáltató által a felhasználással összefüggésben elért bevétel bármilyen forrásból, ideértve
mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat, amelyekre
az adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok
értelmében kiterjed, kivéve a nyilvánosság tagja által a filmalkotáshoz való hozzáférésért bármely formában
fizetett ellenértékből származó bevételt. Egyéb bevétel különösen a felhasználással összefüggésben elért
reklámbevétel.
c) Letöltést nem engedő felhasználás: olyan, az 1.4. pont szerinti nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tétel,
ahol a szolgáltató csak azt teszi lehetővé, hogy a nyilvánosság tagja a lehívott filmalkotást érzékelje (megnézze) úgy,
hogy arról számítógépére vagy bármely hordozóra tartós másolatot nem készíthet.
d) Letöltést engedő felhasználás: olyan, az 1.4. pont szerinti nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tétel,
ahol a szolgáltató lehetővé teszi, hogy a nyilvánosság tagja a lehívott filmalkotásról számítógépére vagy bármely
hordozóra tartós (korlátlan vagy korlátozott) másolatot készítsen.
e) Bevételen, valamint lehívás fejében fizetett díjon, illetve előfizetési díjon a bevétel vagy a lehívás fejében fizetett díj,
illetve az előfizetési díj nettó (áfa nélküli) összegét kell érteni.

5. A közvetítő szolgáltatók felelősségének korlátozása
5.1. Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § lb)–ld) pontjában
meghatározott közvetítő szolgáltató az Elker. tv. 9–11. §-aiban meghatározott feltételeknek megfelelő
tevékenységet végzi, és egyébként úgy jár el, ahogy az a szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható,
a FilmJus és az általa képviselt jogosultak irányában a szerzői jogsértésért az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogkövetkezményeken (a jogsértéstől eltiltás és abbahagyásra kötelezés) túl nem felel, így engedélyt
sem kell kérnie, és jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn.
5.2. Ha az 5.1. pont szerint eljáró közvetítő szolgáltató önként vagy a FilmJus-szal kötött megállapodás alapján
lefolytatja az Elker tv. 13. §-a szerinti eljárást, mentesül az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
jogkövetkezménytől is.
5.3. Az 5.2. pont szerinti megállapodás az Elker tv. 13. §-ában meghatározott tartalmon felül az Elker tv. 13. §
(11) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbiakat tartalmazza:
a) a közvetítő szolgáltató által végzett, az 5.1. pontban megjelölt tevékenységek szerzői jogi szempontból
felhasználást valósítanak meg;
b) a FilmJus a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tényeket, továbbá a szerzői jogot sértő tartalmú
információ azonosításához szükséges adatokat akként határozza meg, hogy megjelöli a lehívásra hozzáférhetővé
tétel általa gyakorolható engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a közös jogkezelő
egyesületekről szóló nyilvántartásba vételét tartalmazó, a hivatalos lapban megjelent közlemény megfelelő részeit,
és egyben kijelenti, hogy csak olyan szerzői mű tekintetében és csak olyan vagyoni jog érvényesítése iránt lép fel,
amely a megjelölt jogszabályi rendelkezések és nyilvántartásba vétel alapján közös jogkezelésébe tartozik;
c) a felek a megállapodással összefüggésben hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk harmadik
személyhez címzett írásbeli magánokirat hű másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak
megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus
küldemények megérkezését visszaigazolni.
5.4. Az 5.3. pontban írt felelősségkorlátozás nem érinti a FilmJus által az Szjt. 94. § (4) bekezdés c) pontja alapján
azon közvetítő szolgáltatókkal szemben támasztható adatszolgáltatási igényt, amelyek kereskedelmi mértékben
nyújtottak szolgáltatást jogsértés elkövetéséhez.
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6. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

FilmJus

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye
filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2017. évben fizetendő jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeiről

A FilmJus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 24. §-a, 66. § (3) bekezdése, valamint a szerzői
jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57–59. §-ai alapján, az alábbiak szerint
állapítja meg a filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználásának 2017. évben fizetendő díját és a felhasználás egyéb
feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, filmíró, operatőr, a FilmJus Felosztási
Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint.
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott filmalkotásoknak vagy azok
részleteinek (a továbbiakban együtt: filmalkotások) az 1.4. pontban meghatározott nyilvános előadással történő
felhasználása után fizetendők.
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
alapján filmalkotásnak minősülnek.
1.4. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsősorban a filmalkotás előállítója köteles, kivéve ha az
előállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával bizonyítja, hogy az előállító a felhasználóval kötött szerződésében
a szerzői jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelműen áthárította a felhasználóra, mely utóbbi
esetben a jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett).
1.5. A jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíj megfizetése nem mentesíti a felhasználót a filmalkotás nyilvános
előadással történő felhasználására vonatkozó engedély megszerzése alól, ezen engedély kiadására a FilmJus nem
jogosult, azt a filmalkotás előállítója adhatja meg.

2. A jogdíj mértéke
2.1. A nyilvános előadás kezdetekor előre meghatározott számú nyilvános előadás esetén:
A nyilvános előadások száma (db) és a jogdíj mértéke (Ft) művenként
Nézőszám (fő)

11. előadástól

1 előadás

2 előadás

3–4 előadás

5–7 előadás

8–10 előadás

1–100

1 340

2 010

3 127

5 027

8 042

893

101–500

1 564

2 234

3 351

5 249

8 377

1 042

501–1000

2 010

2 681

3 798

5 696

8 823

1 339

1000 felett

6 701

7 260

8 377

10 276

13 403

4 465

vetítésenként

Filmalkotás részletének nyilvános előadása esetén a fentiekben meghatározott jogdíj arányosan csökkentett része,
de legalább műrészletenként 223,59 Ft fizetendő.
Amennyiben a nyilvános előadás megtekintéséért belépődíjat szednek, a 2.2.2. pontban meghatározott, a belépődíj
mértékétől függő jogdíjszorzókat alkalmazni kell.
2.2. A nyilvános előadás kezdetekor előre nem meghatározott számú előadást lehetővé tévő felhasználás esetén
(pl. kiállítás keretében történő folyamatos vetítés vagy a közönség jelenlévő tagjai által választható nyilvános
előadás biztosítása):
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2.2.1.
a) Az egy másodpercre eső jogdíj havonta: 2,674 Ft/másodperc/hónap.
b) Amennyiben a vetítés egy hónapnál rövidebb ideig történik, akkor arányosan csökkentett jogdíj fizetendő, de
legalább 0,3356 Ft/másodperc.
2.2.2. Amennyiben a nyilvános előadás több teremben, több vetítőn, illetve képernyőn történik, vagy emelt
összegű belépődíjat alkalmaznak, vagy a látogatók becsült száma a nyilvános előadás időtartama alatt meghaladja
a 3000-et, akkor a jogdíjat az alábbi jogdíjszorzókkal kell megszorozni:
Jogdíjszorzó

Több teremben, több vetítőn, illetve képernyőn történő nyilvános előadás

1,3

Az áfát magában foglaló belépődíj mértéke:
– filmalkotások belépti díj ellenében történő rendszeres nyilvános bemutatása érdekében
létrehozott szervezet (pl. mozi) által vagy ilyen céllal szervezett esemény (pl. belépődíjas
filmklub) keretében – ide nem értve a filmfesztivált – történő nyilvános előadás esetén:
1400 Ft/fő felett
– egyéb esetekben: 1800 Ft/fő felett
Amennyiben a becsült látogatószám havonta, illetve egy hónapnál rövidebb tartamú
előadás esetén a nyilvános előadás időtartama alatt meghaladja a 3000-et:

1,5

2

2.2.3. Amennyiben a felhasználó úgy biztosítja a közönség számára a filmalkotás megtekintését, hogy azt
a felhasználó által biztosított helyszínen és technikai feltételekkel, de a közönség tagjai által meghatározott időben
és alkalommal teszi lehetővé (pl. kiállításon monitoron szabadon elindítható film megtekintése), abban az esetben
a 2.1. pont szerinti díjszámítás alkalmazandó, ha a felhasználó vagy előállító tud adatot szolgáltatni a hozzáférések
számáról. Amennyiben ezen adat nem elérhető, vagy a felhasználó nem szolgáltat arról adatot, úgy a 2.2.1. és
2.2.2. pont szerinti díjszámítás kerül alkalmazásra.
2.3. A jogdíjakkal való elszámolás és a jogdíj megfizetése a nyilvános előadás megkezdése előtt esedékes, kivéve,
ha az a felhasználó utólagos adatszolgáltatásán alapul.
A FilmJus az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a jogdíjfizetésre kötelezettel kötött felhasználási
szerződésben utólagos jogdíjfizetésben is megállapodhat, amennyiben:
a) a jogdíjfizetésre kötelezettnek a FilmJus-szal szemben jogdíjtartozása nincs, és
b) a jogdíjfizetésre kötelezett keretmegállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történő
jogdíjfizetésről és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljeskörűen adatot szolgáltat, és
jogdíjat fizet a FilmJus-nak, vagy
c) a jogdíjfizetésre kötelezett teljesíti az a) pontban foglalt feltételt, és a kulturális örökség védelméről szóló
törvényben meghatározott közgyűjteménynek minősül.
A kedvezmény a jogdíjfizetésre kötelezettet addig illeti meg, amíg a kedvezmény feltételeit teljesíti.
Utólagos jogdíjfizetés esetén, ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az elszámolás és
adatszolgáltatás a megszűnés napjára nézve a megszűnéstől számított tíz napon belül, a jogdíj a megszűnést
követő hónap utolsó napjáig esedékes.
2.4. A fizetendő jogdíj összegét annak kiszámítása után a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kell
kerekíteni.
2.5. Mentesül a jogdíj megfizetése alól az a jogdíjfizetésre kötelezett, aki filmalkotásokat azok előállítójától kapott
engedély alapján
a) filmfesztivál vagy
b) a magyar kulturális örökségbe tartozó filmalkotások bemutatására szolgáló, országosan szervezett
rendezvénysorozat
keretében mutat be.
A b) pont szerinti rendezvénysorozat esetében a szervező előzetesen külön megállapodást köteles kötni
a FilmJus-szal, melyben rögzítésre kerülnek a jogdíjmentesség konkrét feltételei.
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3. Adatszolgáltatás
3.1. A jogdíj megállapítása érdekében a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó
filmalkotások nyilvános előadása esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe, eredeti címe
– műfaja,
– sorozatok esetén a nyilvánosan előadott epizódok címe,
– előállítója, amennyiben az a jogdíjfizetésre kötelezett előtt ismert,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzői (1.1. pont), amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett előtt nem
ismert valamennyi szerző, legalább a filmalkotás rendezője,
– hossza, (perc:másodperc)/műrészlet esetén a nyilvánosan előadott részlet hossza;
b) a nyilvános előadás kezdete és határozott idejű nyilvános előadásnál, vége;
c) a nyilvános előadás időtartama, illetve, előre meghatározott számú nyilvános előadás esetén a nyilvános
előadások száma;
d) a nyilvánosan előadott mű/műrészlet naponta hány képernyőn, hány alkalommal jelenik meg;
e) a becsült látogatószám havonta, illetve egy hónapnál rövidebb tartamú előadás esetén a nyilvános előadás
időtartama alatt;
f ) a nyilvános előadás megtekintéséért szedett belépődíj mértéke.
3.2. Az adatszolgáltatás a nyilvános előadás megkezdése előtt, amennyiben a FilmJus a jogdíjfizetésre kötelezettel
utólagos jogdíjfizetésben állapodott meg, akkor hat hónapos vagy annál rövidebb idejű nyilvános előadás
esetén a nyilvános előadás befejezését követő tíz napon belül, hat hónapnál hosszabb idejű nyilvános előadás
esetén naptári félévenként, a félévet követő hónap 10. napjáig esedékes. Amennyiben a mű felhasználásában az
adatszolgáltatási időszakon belül változás következik be, a megváltozott adatokat a változásról való tudomásszerzést
követő tizenöt munkanapon belül közölni kell.
3.3. Értelmező rendelkezések
3.3.1. A 2.1. pont szerinti jogdíjszámítás esetén egy előadásnak egy képernyőn történő előadás tekintendő.
3.3.2. A 2.2.1. b) pont szerinti jogdíjszámítás esetén egy hónapnak 31 napos időszak tekintendő.
3.3.3. A 2.2.2. pont szerinti, az 1400, illetve 1800 Ft-ot meghaladó összegű belépődíjra tekintettel meghatározott
jogdíjszorzót akkor kell alkalmazni, ha legalább a jegyek 50%-át 1400, illetve 1800 Ft-ot meghaladó áron értékesítik.
3.3.4. A 2.2.2. pontban a belépődíj mértékére tekintettel megállapított jogdíjszorzókat abban az esetben is
alkalmazni kell, ha a belépődíjat nem kizárólag a filmalkotások megtekintéséért szedik, hanem a rendezvényre való
belépésért, amelyen a filmalkotások megtekintése mellett más események is látogathatók, és a belépődíj összege
a 10 000 Ft-ot meghaladja.
3.3.5. A 2.1. pont alkalmazása során több részből álló filmalkotások, illetve sorozatok esetén a filmalkotásból
(sorozatból) minden megkezdett 50 perc tekintendő egy műnek.
3.3.6. Filmfesztivál: olyan szervezett, legalább kettő napig tartó, több filmalkotás bemutatására szolgáló rendezvény,
melynek során egy vagy több helyszínen kifejezetten filmalkotások tematikus bemutatására kerül sor.

4. Közös szabályok
4.1. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre
kötelezettnek az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
megfizetnie.
4.2. A felhasználás részletes feltételeiről a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerződésben állapodik meg.
A FilmJus a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
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4.3. A jelen jogdíjközlemény filmelőállítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni arra a természetes vagy jogi
személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is, akire/amelyre a filmelőállító által
a szerzőktől megszerzett, a nyilvános előadásra, illetve a nyilvános előadás engedélyezésére vonatkozó vagyoni
jogok szerződés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszálltak.
4.4. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
4.5. A jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén
a jogdíjfizetésre kötelezett a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden
napjára a jogdíjfizetésre kötelezett által az adott időszakra fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra
500 Ft. A kötbér legmagasabb összege a jogdíjfizetésre kötelezett által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
4.6. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett a jogdíjkiszámítás illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást
hiányosan vagy hibásan teljesíti, úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének
napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 4.5. pontban
meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

5. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

FilmJus

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye
filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz
közvetítése után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

A FilmJus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) 26. § (1)–(7) bekezdése, (8) bekezdésének első
mondata, 66. § (3) bekezdése, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 57–59. §-ai alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások sugárzással vagy egyéb
módon történő nyilvánossághoz közvetítésének 2017. évben fizetendő díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény általános személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, operatőr, díszlet- és jelmeztervező, valamint
a filmíró, a FilmJus Felosztási Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint. Jelen díjszabás hatálya alá
a díszlet- és jelmeztervezők műveinek filmalkotások díszleteként, illetve jelmezeként (a filmalkotás részeként)
történő felhasználásának engedélyezése tartozik. Nem terjed ki jelen díjszabás hatálya a díszlet- és jelmeztervezők
műveinek olyan felhasználására, amelynek során azok a filmalkotástól függetlenül, önálló képzőművészeti
alkotásként kerülnek felhasználásra (különösen pl. televíziók művészeti magazinműsorában történő bemutatás
esetén).
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott filmalkotásoknak vagy azok
részleteinek (a továbbiakban együtt: filmalkotások avagy művek) nyilvánossághoz közvetítése után fizetendők.
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
alapján filmalkotásnak minősülnek.
1.4. A 2. pontban megállapított jogdíjak az 1.2. és 1.3. pontokban meghatározott filmalkotások sugárzással {ideértve
azok kódolt formában történő sugárzással a nyilvánossághoz való közvetítését [Szjt. 26. § (1)–(4) bek.]}, vezeték
útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fizetendők. Nem
értendő ide az a felhasználás, amikor filmalkotásokat lehívásra tesznek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé
[Szjt. 26. § (8) bekezdés, második mondat], illetve a filmalkotások továbbközvetítése (Szjt. 28. §).
1.5. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsősorban a filmalkotás előállítója köteles, kivéve ha az
előállító vagy a felhasználó (pl. televíziós szervezet) okirattal igazolja, hogy az előállító a felhasználóval kötött
felhasználási szerződésében a szerzői jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelműen áthárította
a felhasználóra, mely utóbbi esetben a jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen:
jogdíjfizetésre kötelezett).

2. A jogdíj mértéke
2.1. A jogdíjfizetésre kötelezett a filmalkotás nyilvánossághoz közvetítéséért a filmelőállító nettó (áfát nem
tartalmazó) bevétele 16%-ának megfelelő, de legalább az alábbiakban meghatározott sugárzásonkénti, percenkénti,
forintban meghatározott összegű jogdíjat köteles megfizetni:
A médiaszolgáltató vételkörzetébe bekötött háztartások száma

A médiaszolgáltatás
jellege

1 500 000 felett

800 001–

400 001–

200 001–

50 000–

1 500 000

800 000

400 000

200 000

50 000 alatt

kereskedelmi

591

394

263

133

61

19

közszolgálati vagy
közösségi

435

290

193

98

43

13

A jogdíjszámítás során minden megkezdett 60 másodperc egy percként veendő figyelembe.
2.2. A filmalkotásnak a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) a 2.1. pontban meghatározott jogdíjon felül annak további 5%-a fizetendő.

2415

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2.3. Nem kell jogdíjat fizetni az alábbi esetekben:
a) a filmalkotás legfeljebb két perc hosszúságú részletének promóciós célú sugárzása (a film egyes jeleneteinek,
rövid részleteinek bemutatása a nézők érdeklődésének felkeltése céljából) esetében, feltéve hogy a részlet
időtartama ezen belül sem haladja meg a filmalkotás teljes időtartamának tíz százalékát;
b) a filmalkotás részletének műsorelőzetes céljára történő sugárzása esetében, egy percet meg nem haladó
terjedelemben,
c) az 59 másodpercet meg nem haladó filmrészlet sugárzása esetén.
2.4. Az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt az alábbi
jogdíjkedvezmény adható:
– Azon jogdíjfizetésre kötelezettek, melyek
– a jogdíj rendszeres megfizetése érdekében megállapodást kötnek a FilmJus-szal, és az abban foglaltaknak
maradéktalanul eleget tesznek, valamint
– a 3. pontnak megfelelően teljeskörűen adatot szolgáltatnak a filmalkotások felhasználásáról (sugárzó csatorna,
ismétlés stb.), valamint
– nem áll fenn jogdíjtartozásuk a FilmJus felé
a 2. pont szerint számított jogdíjfizetési kötelezettségből 30% kedvezményt kaphatnak.
2.5. A jogdíjakkal való elszámolás, adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap
10. napjáig, a jogdíj megfizetése pedig a negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes.
A kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott közgyűjtemények esetében az egyenlő bánásmód
követelményét szem előtt tartva a FilmJus a felhasználóval kötött egyedi megállapodásban a jogdíjfizetés
határidejét az előző mondattól eltérően is megállapíthatja.
Ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az elszámolás és adatszolgáltatás a megszűnés napjára
nézve a megszűnéstől számított tíz napon belül, a jogdíj a megszűnést követő hónap utolsó napjáig esedékes.

3. Adatszolgáltatás
3.1. Ha a 2. pont szerinti jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus közötti, a felhasználás részletes feltételeiről szóló
szerződés másként nem rendelkezik, a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó
filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe, eredeti címe,
– műfaja,
– előállításának éve,
– előállítója, amennyiben az a jogdíjfizetésre kötelezett előtt ismert,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzői (1.1. pont), amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett előtt nem
ismert valamennyi szerző, legalább a filmalkotás rendezője,
– a műből sugárzásra került rész hossza (perc:másodperc)/részlet esetén ennek hossza;
b) a 4.1. pont szerinti bevétel összege;
c) a 4.1. pont szerinti bevétel hány sugárzás ellenértéke;
d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a felhasználási engedély simulcastingra is vonatkozik-e.
3.2. A Kjkt. 60. §-ában meghatározott, a FilmJus-szal felhasználásra vonatkozó szerződéses viszonyban nem álló
felhasználók adatszolgáltatási kötelezettségüket a 3.1. pont a) alpontjában meghatározott adattartalommal,
elektronikus úton kötelesek teljesíteni a FilmJus részére. A FilmJus azon felhasználókat, különösen televíziószervezeteket, melyek adatszolgáltatása a jogdíjak felosztásához szükséges, külön felhívásban kéri fel az
adatszolgáltatásra, melynek további részleteit külön megállapodásban kell rendezni.
Amennyiben az adatszolgáltatásra felhívott felhasználó az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget, úgy a későbbiekben esetlegesen hibás adatok alapján történő jogdíjkifizetésből adódó
jogosulti követelésekért felelősséggel tartozik, köteles azt a FilmJus részére megfizetni.
3.3. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 10. napjáig esedékes.
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4. Értelmező rendelkezések
4.1. A 2. pontban megállapított jogdíjak számításánál bevétel alatt a filmalkotás előállítójának az adott filmalkotás
adott felhasználónak történő értékesítéséből származó, áfával csökkentett, nettó bevételét kell érteni.
4.2. Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatás alatt a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvényben foglalt, e meghatározásoknak megfelelő médiaszolgáltatásokat kell érteni.
4.3. Kereskedelmi médiaszolgáltatás alatt azokat a médiaszolgáltatásokat kell érteni, amelyek a 4.2. pont alapján
nem minősülnek közszolgálati vagy közösségi médiaszolgáltatásnak.
4.4. A médiaszolgáltatás jellegét és a médiaszolgáltató vételkörzetébe bekötött háztartások számát illetően azt
a médiaszolgáltatást kell figyelembe venni, amelyben a filmalkotást felhasználják.

5. Közös szabályok
5.1. A 2. pont alapján megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre
kötelezettnek az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
megfizetnie.
5.2. A felhasználás részletes feltételeiről a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerződésben állapodik meg.
A FilmJus a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít. A szerződés hiánya
azonban nem mentesít a jogdíj megfizetése alól.
5.3. A jelen jogdíjközlemény filmelőállítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni arra a természetes vagy
jogi személyre; vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is, akire/amelyre a filmelőállító
által a szerzőktől megszerzett, az 2.1. pontban rögzített módon történő nyilvánossághoz közvetítésre, illetve
a nyilvánossághoz közvetítés engedélyezésére vonatkozó vagyoni jog szerződés vagy jogszabályi rendelkezés
folytán átszállt.
5.4. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Ha
a felhasználási engedélyt az 1.1. pontban említett filmszerzők nevében a FilmJus adja, és a jogdíjfizetésre kötelezett
a felhasználáshoz nem kért engedélyt, vagy a felhasználási engedély terjedelmét túllépte, a késedelmi kamat
megfizetése a felhasználás megkezdésének napjától esedékes.
5.5. A jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén
a jogdíjfizetésre kötelezett a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden
napjára a jogdíjfizetésre kötelezett által az adott időszakra fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra
500 Ft. A kötbér legmagasabb összege a jogdíjfizetésre kötelezett által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
5.6. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett a jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást
hiányosan vagy hibásan teljesíti, úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének
napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik az 5.5. pontban
meghatározott késedelmi kötbér mértékével.
5.7. A fizetendő jogdíj összegét annak kiszámítása után a kerekítés általános szabályai szerint, egész forintra kell
kerekíteni.
5.8. A Kjkt. 151. § (3) bekezdésben foglalt meghatározás szerinti jelentős felhasználónak minősülő jogdíjfizetésre
kötelezett szervezetekkel egyedi megállapodás köthető, amelyhez azonban a 2.4. pontban rögzített feltételek teljes
körű teljesítése szükséges.
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6. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

FilmJus

***
A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2017. évi díjszabása

A HUNGART – mint a képző-, ipar-, ipari tervező- és fotóművészek reprezentatív közös jogkezelő szervezete – a jelen
díjszabásban megállapítja a nyilvánosságra hozott képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és ipari tervezőművészeti
alkotások felhasználásának feltételeit és szerzői jogdíjait. A HUNGART e díjszabás szerint engedélyezi az alkotások másodlagos
felhasználását (így többszörözését, terjesztését), azok kiállítását, valamint sugárzás útján, vagy digitálisan a nyilvánossághoz
történő közvetítését. A HUNGART díjszabása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 18. §
26. § és 69. § rendelkezésein, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi
XCIII. törvény (Kjkt.) 57–59. § (1) és 146. § (1) bekezdésein alapul.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A felhasználásokhoz történő jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) írásbeli kérelem alapján történik, a felhasználást
(nyomtatást, kivitelezést stb.) megelőzően. A kérelmet elektronikus úton, a tervezett felhasználás megkezdése előtt
legalább 15 nappal, a 3. pont alá tartozó esetekben 30 nappal korábban kell benyújtani. A késve beérkező vagy
a felhasználást követő kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési kötelezettség alól, amely a jogdíj összegét
meghaladja.
2. A HUNGART által adott jogosítás kizárólag az abban megnevezett szerző, ott megjelölt művének felhasználására
jogosít. Az engedély Magyarország területére, egyszeri alkalomra, az ott megjelölt formában, terjedelemben,
példányszámban, illetve időtartamra történő felhasználásra vonatkozik. A felhasználási engedély a felhasználó
személyéhez kötődik, nem ruházható át tehát harmadik személyre. A terjedelem a mindenkori kiadvány
szedéstükréhez igazodik. A megállapított példányszámon felüli példányokhoz, meghatározott időtartamnál
hosszabb, illetve a megadott felhasználási feltételeken túli felhasználáshoz újabb jogosítás beszerzése szükséges,
amely csak különösen indokolt esetben tagadható meg.
3. Minden olyan felhasználás, amely személyhez fűződő jogokat érint(het), minden esetben kifejezett
hozzájárulást igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól – hacsak ez nem lehetetlen –, különösen olyan
felhasználások, átdolgozások és reprodukálások esetén mint
a) a háromdimenziós felhasználások, egyedi másolatok, teljes könyv digitalizálása,
b) olyan felhasználások, melyek hordozója a szokásostól (papír) jelentősen eltér mint pl. textília, üveg, cserép stb.,
c) amelyek valamely műalkotást valamely termékkel, eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen kapcsolatba
hoznak (a továbbiakban: reklám),
d) politikai, vallási célú, tartalmú felhasználások,
e) plakátként, naptárként, képeslapként, nyomatként történő felhasználása,
f ) csak egy alkotó által illusztrált teljes mű/könyv/film megjelentetése (monográfia, katalógus, portréfilm stb.),
g) borítókon (könyv, magazin, CD, DVD) történő felhasználás,
h) a mű részletének reprodukálása,
i) kiállítás.
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni.
4. Művészeti alkotások fényképeinél – amennyiben azok szerzői jogvédelem alatt állnak – e tarifa tekintetében
a fotósok jogai egyenlők a reprodukálandó műtárgy alkotójának jogaival, tehát azon fotóművészeti alkotások
felhasználásához, melyek más műalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekintetében szükséges a jogosítást
beszerezni.
5. Reklámcélú felhasználásra – amennyiben a jelen díjszabás nem tartalmaz külön díjtételt – az általános díjtételek
+ 30% pótdíj számolandó fel (pl. üzleti jellegű nyomdai termékek – üzleti jelentések, vállalati emlékkönyvek,
amelyek reklámokat tartalmaznak – esetében a könyv díjtételek + 30% pótdíj).
6. Minden külső borítón történő felhasználás esetén a vonatkozó jogdíj kétszeresét kell megfizetni.
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7. Eredeti műalkotások kiállítása vagy műkereskedő közreműködésével történő visszterhes átruházása
esetén a műalkotások szabadon többszörözhetők és terjeszthetők az esemény reklámozása céljából, az
esemény népszerűsítése által indokolt mértékben és körben, amennyiben az egyéb jövedelemszerzési vagy
jövedelemfokozási célt közvetve sem szolgál [Szjt. 36. § (5) bek.]. Amennyiben a felsorolt feltételek nem állnak fenn,
a kiállítási és aukciós katalógusra a könyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
8. Képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás részletének felhasználása („idézés”) nem tartozik a szabad felhasználások
körébe [Szjt. 67. § (5) bek.], erre a HUNGART a 3. pontban foglaltak szerint ad engedélyt. A műalkotások
reprodukálása során az alkotás egyéb megváltoztatása, bármilyen torzítása tilos, a szerzői jog megsértését jelenti.
9. A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelelő helyen az alkotó nevét, a mű címét és
a HUNGART © jelet feltüntetni, illetőleg utalni minden olyan személyre, aki a jogosítás folyamatában részt vett.
Gyűjteményes művek esetén is egyértelmű módon kell a jogok forrását feltüntetni.
10. Kívánságra a reprodukálás engedélyezéséhez egy minőségi mintát a HUNGART részére be kell mutatni.
11. Minden olyan mű tekintetében, amelyet a felhasználás során nyilvánosságra hoznak, egy példányt a HUNGART
részére át kell adni. A digitális termékekhez pedig a felhasználó köteles a HUNGART számára ingyenes hozzáférési
lehetőséget biztosítani.
12. Azon díjtételeknél, ahol a HUNGART az eladási ár százalékában határozta meg a jogosítás díját, a felhasználó
szintén a felhasználás megkezdése előtt köteles az így meghatározott díjat a HUNGART-nak megfizetni.
13. Kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás nem áll arányban a költségével, vagy egyéb körülmény
ezt indokolja, így például az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően képviselő országos érdekképviseleti
szervezetekkel, nonprofit szervezetekkel külön megállapodás köthető, továbbá a jelen jogdíjközleményben meg
nem határozott felhasználások esetén a közzétett szerzői jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával
a HUNGART által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő.
14. A felhasználások engedélyezése, illetve a számlák kiállítása a HUNGART székhelyén történik (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30.). A felhasználási engedély akkor lép érvénybe, azaz a teljesítés akkor történik, amikor a felhasználó
a jogdíjat ténylegesen megfizette a HUNGART részére, ezért a HUNGART a felhasználó adatszolgáltatása alapján,
utólag, a jogdíj bekérését és beérkezését követően állíthatja ki a számlát a teljesítésről. Az e-könyv esetében a jogdíj
megfizetése utólagos elszámolás alapján, félévente történik.
15. Az díjak nem tartalmazzák a megfizetendő 27%-os áfát.
Engedmények:
16. Olyan műveknél, melyek legalább 10, kizárólag magyar képző-, ipar-, illetve fotóművészek jogdíjköteles munkáit
tartalmazzák, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.
17. Olyan műveknél, amelyeket kizárólag oktatási, tudományos, tudományos-ismeretterjesztési, illetve vallási célra
használnak fel, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.
18. Olyan műveknél, amelyek a tankönyvjegyzékre kerülnek, és nem tartoznak az Szjt. 34. § (3) bekezdése alá, az
alapdíjból 35% kedvezményt kell adni, és a jogdíjat megfizetni csak a jegyzékre felkerülést követő 8 napon belül kell.
19. Ugyanabban a médiumban történő ismétlés, újabb kiadás esetén, továbbá több médiumban történő egyidejű
megjelentetés esetén a további megjelentetéseknél 25% kedvezményt kell adni.
20. A borítón történő illusztrációnak a belső részben történő újra felhasználásakor a belső részben történő
felhasználásra 50% engedményt kell adni.
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21. Művészeti folyóiratokban elhelyezett képek után 50%-os engedményt kell adni. Művészeti folyóiratnak kizárólag
az olyan kiadványok, periodikák stb. minősülnek, amelyek elsődleges célja a kitűzött művészeti célok megvalósítása,
és amelyek a működés során keletkező bevételt nonprofit jelleggel, csakis a művészeti cél megvalósítása érdekében
használják fel.
22. Kulturális rendezvényeket (színház, hangverseny, felolvasás stb.) hirdető vagy azokon történő felhasználások
esetében a kedvezmény 40%.
23. Ezen díjszabási szabályzat által biztosított kedvezmények csak abban az esetben érvényesek, amennyiben
a jogosítást a felhasználó a HUNGART-tól a felhasználást megelőzően beszerezte, szabályszerűen járt el,
a HUNGART-tal szemben tartozása nem áll fenn, és adatközlési kötelezettségének határidőben eleget tett.
24. Amennyiben a felhasználót több jogcímen is megilleti a kedvezmény, úgy a díj legfeljebb az egyébként
megállapítandó díjtétel 50%-áig csökkenthető. A művészeti folyóiratok és a tankönyvjegyzékre felkerülő művek
esetében a díj az egyébként megállapítandó díjtétel 40%-áig csökkenthető.
Jogosulatlan felhasználás, névfeltüntetés hiánya:
25. A jogosulatlan vagy a megengedett példányszámon felüli felhasználás, valamint a névfeltüntetési – beleértve
a HUNGART © jel feltüntetését is – szabályok megszegése – külön-külön – a jogdíj 100-100%-ának megfelelő pótdíj
mint átalánydíj megfizetésének kötelezettségét vonja maga után, tekintettel az ellenőrzési költségekre.
26. A HUNGART a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a felhasználás módját és mértékét
ellenőrizheti, és a felhasználó köteles minden olyan – az adott felhasználáshoz kapcsolódó – számviteli bizonylatot
(pl. számlát, szerződést) és más adatot rendelkezésre bocsátani, amelynek nyilvántartására a felhasználó
beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
Újság
Oldalnagyság

Nyomtatási
példányszám az

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldal

25 000

3 040

5 810

8 300

8 740

14 160

50 000

5 260

7 580

10 520

11 070

17 660

100 000
200 000

7 420

10 020

15 390

16 160

21 250

9 520

12 340

17 710

18 600

24 800

200 000 felett

11 630

16 160

21 370

22 200

26 950

alábbi darabszámig

Ft

Az alkotások magazinmellékletekben történő megjelentetését a folyóiratokra vonatkozó tarifa szerint kell
elszámolni.

Folyóirat, magazin
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldal

1 000-ig

1 050

1 770

2 200

2 980

4 530

3 000-ig

1 370

2 320

2 930

4 200

6 250

5 000-ig

2 200

3 920

10 000-ig

3 480

6 860

7 200

9 060

13 830

10 020

13 230

19 540

25 000-ig

4 970

9 080

12 570

18 050

27 170

50 000-ig

6 250

11 630

15 950

23 240

34 660

Ft
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Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldal

100 000-ig

7 740

14 280

16 610

27 780

42 180

250 000-ig

9 190

16 610

22 530

33 100

49 540

250 000 felett

10 520

19 430

24 750

38 370

56 350

Ft

Könyv
A./ Nyomtatott könyv
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldalig

930

1 720

4 200

5 340

8 250

1 720

2 650

5 980

9 050

16 160

Ft

500
1 000
1 500

2 650

4 970

7 520

10 580

17 270

3 000

3 260

5 920

9 060

12 170

18 820

5 000

4 040

7 520

10 580

16 160

22 310

7 500

4 750

8 690

11 960

17 210

24 860

10 000

5 360

10 580

16 160

19 540

30 120

15 000

6 860

12 340

18 050

24 750

34 660

20 000

7 420

13 400

19 480

26 410

39 200

30 000

8 250

16 150

21 800

30 120

45 340

50 000

9 060

17 330

24 910

33 100

49 540

75 000

9 740

18 710

26 290

36 480

56 350

100 000

10 680

20 260

29 390

39 200

59 510

1/1-ig

Dupla oldalig

2 100

2 670

4 130

B./ E-könyv*
Oldalnagyság
Lehívások száma

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig
Ft

500

470

860

1 000

860

1 330

2 990

4 530

8 080

1 500

1 330

2 490

3 760

5 290

8 640

3 000

1 630

2 960

4 530

6 090

9 410

5 000

2 020

3 760

5 290

8 080

11 160

7 500

2 380

4 350

5 980

8 610

12 430

10 000

2 680

5 290

8 080

9 770

15 060

15 000

3 430

6 170

9 030

12 380

17 330

20 000

3 710

6 700

9 740

13 210

19 600

30 000

4 130

8 080

10 900

15 060

22 670

50 000

4 530

8 670

12 460

16 550

24 770

75 000

4 870

9 360

13 150

18 240

28 180

100 000

5 340

10 130

14 700

19 600

29 760

* E-könyv (más néven elektronikus könyv, ebook): digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek, azaz elektronikus formában létrehozott, megfelelő
digitális eszközön hozzáférhető szöveget, egyes esetekben képet tartalmazó fájl.
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További rendelkezések, kedvezmények:
1. Zsebkönyvekben és kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12×17 cm-nél kisebbek)
a könyvekre alkalmazandó tarifa 25%-át kitevő engedményt kell adni.
2. Olyan könyvek esetében, amelyek tömegesen illusztráltak (legalább 50 jogdíjköteles művet tartalmaznak) 35%
kedvezményt kell adni.
3. Magyarázó szövegek nélküli képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások közzétételéhez olyan könyvekben, melyek
a szokásos könyvformátumot (40×30 cm) túllépik, kivéve a művészeti katalógusokat, valamint gyűjtőmappákat,
külön megállapodás szükséges.
4. A levelezőlapkönyvek elszámolása a „levelezőlap” tarifának megfelelően történik.
5. Olyan műveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen szerző illusztrált, az előbbi tarifák helyett a díjazási igények
százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges.
6. Enciklopédiák, tankönyvek és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált művek esetén minden ábrára, mely
1/8 oldalnál kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges.

Naptár
Példányszám az alábbi
darabszámig

Oldalnagyság/művenként
Kártyanaptár

A5-ig

A5 felett

A4 felett

A3 felett

Ft

1 000

2 320

4 140

5 360

6 500

8 350

2 000

2 760

4 970

6 750

8 250

9 740

3 000

3 710

6 750

8 250

9 800

12 440

5 000

4 200

8 350

9 740

11 610

16 500

7 500

4 970

9 740

12 440

15 110

20 820

10 000

5 580

11 610

15 110

17 990

24 750

25 000

6 540

14 160

17 330

21 640

29 060

50 000

7 080

15 950

20 820

26 510

33 270

100 000

7 810

17 330

24 190

30 230

36 150

250 000 felett

8 580

18 930

26 510

33 270

39 860

A méretek meghatározása: A5: 150*210, A4: 210*297, A3: 297*420, A2: 420*600, A1: 600*830, A0: 830*1200, A00:
1200*1660.
Napos naptárakra (1 lap/nap) 20%, heti naptárakra (1 lap/hét) 10% árengedményt kell adni a fenti tarifákból.

Különnyomat
A/ Plakát (nem eladási célú):
Példányszám az alábbi
darabszámig

10

Oldalnagyság
A3-ig

A2-ig

A1-ig

A00-ig

A00 felett

49 540

56 530

Ft

11 290

16 610

33 100

100

14 160

49 540

74 520

99 380

124 290

250

16 930

74 520

107 570

140 780

200 530

500

19 760

99 430

148 930

198 700

241 280

1 000

22 530

132 430

198 700

264 750

331 130

2 000

25 360

165 820

248 360

331 130

414 020

3 000

28 340

198 700

298 080

397 530

496 900

A méretek meghatározása: A3: 297*420, A2: 420*600, A1: 600*830, A0: 830*1200, A00: 1200*1660.
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B/ Eladásra szánt különnyomat (műnyomatok, poszterek, mini-nyomtatványok, eladási plakátok):
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.

Szórólap, e-hírlevél*
Oldalnagyság
Példányszám/
címzettek száma

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Ft

1 000

2 320

2 810

3 480

4 430

5 000

3 480

4 310

5 360

6 640

10 000

4 870

5 920

7 570

9 300

20 000

6 360

7 810

9 740

12 070

50 000

8 960

11 010

12 670

15 110

100 000

10 680

13 110

15 220

18 150

100 000 felett

11 840

14 560

16 880

19 990

* E-hírlevél: meghatározott célcsoport részére időközönként küldött, szöveget, egyes esetekben képet tartalmazó elektronikus újság, levél vagy
tájékoztató, amely hírekről, illetve közelgő eseményekről számol be.

Levelezőlap, dia, diafilm, projektorfólia
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.
Levelezőlapkönyvek, leporellók, és hasonló, csak zártan eladott levelezőlap-összeállítások után 25% engedmény jár.
A projektorfólia jogosítási díja, ha nem eladási célú a felhasználás:
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Ft

10-ig

2 200

3 920

7 200

9 080

50-ig

3 370

6 640

9 970

13 280

100-ig

4 970

9 060

12 570

18 050

100 felett

6 360

11 610

15 950

23 240

Borító, ábrahordozó
(Audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói)
Példányszám
Minden további
Ábrahordozó

1 000-ig

2 000-ig

4 000-ig

10 000-ig

20 000-ig

megkezdett
10 000

Ft

16 610

33 220

66 270

165 760

330 640

+10%

Két ábrahordozón történő egyidejű megjelenés esetén 20% kedvezmény, három vagy több ábrahordozón történő
egyidejű megjelenés esetén 30% kedvezmény jár.
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Arculati elemek másodfelhasználása (operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS, képernyőkímélők,
háttérképek)
Multimédia üzenet, operátorlogó, képernyőkímélő, háttérkép keretében felhasznált művekért, képenként 6400 Ft/
év jogdíjat kell fizetni.
Reklámcélú felhasználás vagy image kialakítás esetén az alapdíj + 30% a pótdíj.

Videovetítés
A képző-, ipar- és fotóművészet elektronikusan tárolt művei nyilvánosan hozzáférhető képernyőkön való
megjelenítésének díja (100 cm-es képernyőátmérőig) évente képernyőnként és alkotásonként 12 260 Ft.
A nagyobb képernyők (100 cm-en felüli átmérő), valamint videokivetítések és hasonló eljárások nagyobb nézői kör
részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra.

Filmben megjelenített műalkotás
A műalkotás filmben történő megjelenítése másodpercenként 100 Ft.
Reklámfilm esetében külön megállapodás szükséges.

CD-ROM, videokazetta, DVD, Blu-ray
Példányszám

10 alkotásig/Ft

50 alkotásig/Ft

100 alkotásig/Ft

200 alkotásig/Ft

200 alkotás felett/Ft

100

4 200

8 350

16 710

33 500

66 990

500

5 360

10 680

21 370

42 790

85 590

1 000

8 030

16 050

32 040

64 170

128 340

3 000

13 230

26 510

53 030

106 020

212 040

5 000

16 610

33 270

66 490

132 990

266 020

7 500

21 530

43 020

86 040

172 070

344 160

10 000

26 410

52 820

105 570

211 160

422 270

15 000

33 150

66 270

132 540

265 090

530 180

20 000

41 400

82 760

165 550

331 130

662 280

Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon jogot is, hogy a CD-ROM és a videokazetta előállítása céljából
az alkotás egy másolatát digitális formában előállítsák. Oktatási segédlet esetében – nonprofit kiadók részére –
a kedvezmény 50%.

Reklámbrosúra, levelezőlap, reklámprospektus, reklámeszköz, reklámnaptár
Oldalnagyság
Példányszám az alábbi

1/8-ig

1/4-ig

darabszámig

belépőjegy is

levelezőlap is

1/2-ig

1/1-ig

Ft

500

6 190

7 970

10 070

11 120

1 000

9 520

12 620

15 820

17 490

2 000

12 620

18 930

23 690

26 140

5 000

15 820

25 130

31 560

34 760
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Oldalnagyság
Példányszám az alábbi

1/8-ig

1/4-ig

darabszámig

belépőjegy is

levelezőlap is

1/2-ig

1/1-ig

Ft

10 000

25 130

31 560

39 410

43 460

50 000

31 560

39 410

50 370

55 580

100 000

39 410

50 600

63 110

69 530

100 000 felett

48 710

52 920

67 100

73 960

1/2

1/1

Reklámhirdetés
Oldalnagyság
Példányszám az alábbi

1/8

darabszámig

1/4
Ft

5 000

3 910

6 540

8 300

10 240

10 000

5 920

13 280

16 610

20 360

50 000

8 130

24 910

33 100

41 400

100 000

10 340

33 100

49 540

58 130

250 000

12 400

52 870

67 650

82 810

Reprodukció dekorációs- és reklám célra
(kiállítási dekoráció, óriásplakát-felület, molinó, zászló, buszreklám, vásár, kirakat stb.)
Felület a következő m2 nagyságig
Darabszám

3 m2

1 m2

5 m2

10 m2

10 m2 felett

Ft

1

33 100

66 270

99 430

115 810

132 430

10-ig

49 540

99 380

148 930

190 340

231 760

50-ig

75 340

148 930

222 780

260 440

297 970

50 felett

108 340

207 500

284 450

340 050

385 560

Programfüzet, meghívó, étlap
Oldalnagyság
Példányszám az alábbi
darabszámig

1/8

1/4

1/2

1/1-ig

Ft

100

1 110

2 200

2 760

4 430

500

1 690

3 370

4 650

5 700

1 000

3 320

6 640

9 060

11 610

5 000

5 810

11 610

13 230

16 610

10 000

7 450

14 890

19 870

24 910

50 000 felett

9 970

19 920

26 410

33 100

Kulturális intézmények programfüzeteinél a kedvezmény 40%.
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Bélyeg
Bélyegen történő reprodukció esetén egyedi megállapodás szükséges.

Egyéb anyagokon történő felhasználás (pl. textília, bőr, csomagolópapír stb.)
A díj a kiskereskedelmi eladási ár százalékos arányában kerül megállapításra, és a nettó eladási ár 10 %-át teszi ki.
Amennyiben a kiskereskedelmi eladási ár nincs rögzítve, akkor a HUNGART és a felhasználó közötti szerződéses
engedélyezésben egy átlagos kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául
használnak fel.
Amennyiben a felhasználás az árut hordozó anyagon (pl. palack) történik, egyedi megállapodást kell kötni.

Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya), könyvjelző
Példányszám az alábbi

1/4-ig

darabszámig

1/2-ig

1/1-ig

Ft

500

3 480

4 650

5 700

1 000

6 640

9 060

11 610

2 500

9 300

11 510

14 060

5 000

11 610

13 280

16 610

10 000

14 610

19 870

24 910

50 000 felett

19 870

26 410

33 100

Kiállítások*
A jogdíjak mértéke a jogdíjköteles művészek száma szerint, legfeljebb 6 hónapos időtartamra:
ha a kiállító művészek száma a 10-et nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:

27 680 Ft

ha a kiállító művészek száma a 30-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:

53 810 Ft

ha a kiállító művészek száma az 50-et nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:

80 820 Ft

ha a kiállító művészek száma a 100-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:

121 130 Ft

ha a kiállító művészek száma a 200-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:

201 970 Ft

* Eredeti műalkotások kiállítása esetén

A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő jogdíjak
A televízió-szervezetek által fizetendő jogdíjak
Az Szjt. 26. §-a értelmében a televízió-szervezetek a már nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és fotóművészeti
alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért és sugárzásáért, valamint ha a műsort nem sugárzással, hanem
vezeték útján teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, jogdíjat kötelesek fizetni.
A jogdíj mértéke az egyes televízió-szervezetekkel megkötendő megállapodásokban kerül rögzítésre, jórészt
átalányjogdíjként. Ezen jogdíjalap alapulvételével, a televízió-szervezet adatszolgáltatása alapján, a ténylegesen
felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások vetítési időtartama határozza meg a jogdíj mértékét.
Az előbbiekben meghatározott díjat, de legalább 7200 Ft/hó szerzői jogdíjat köteles fizetni a felhasználó, ha
a műsort nem sugárzással, nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve
számítógépes hálózat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé (pl. önálló webcasting).
A televízió-szervezetek a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) az előbbiekben meghatározott szerzői jogdíjon felül annak 5%-át kötelesek fizetni.
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A felhasználók – ha a felek rövidebb határidőben nem állapodnak meg – negyedévente, a negyedévet követő hónap
15. napjáig kötelesek a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített műsorszámokról
és a műsorszámokban felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotásokról vagy a HUNGART által rendszeresített
formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által kötött sugárzási (nyilvánossághoz közvetítési)
szerződésben meghatározott formátumban, elsősorban elektronikus formában adatot szolgáltatni.

Lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíjak
A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások másodlagos felhasználásának díja internetes környezetben,
a nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétel fejében, alkotásonként az e fejezetben
részletezett jogdíjakat kell fizetni.
Lehívás: a műveknek vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése,
amelynek során a közönség tagjai a művekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes műveket, mind
a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul
tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott műveket számítógépre vagy bármely más hordozóra
letölthetik-e.
1/ Ezen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek, és nincs
jogdíjfizetési kötelezettség, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját közvetve sem szolgálja;
b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz művet tesz lehívásra
hozzáférhetővé;
c) a szolgáltató a műveket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó
számára csupán azok érzékelését teszi lehetővé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;
d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően a HUNGART-tal felhasználási szerződést köt, és annak
feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.
Ha a képző-, ipar- vagy fotóművész (illetve ezen személyek csoportja, szervezete) kizárólag saját vagy tagjai művét/
műveit teszi lehívásra hozzáférhetővé, jogdíjat nem kell fizetnie. Célszerű ezen felhasználást a HUNGART-nak
bejelenteni, és a változásokról is tájékoztatni.
2/ A jogdíjak mértéke üzletszerűnek minősülő felhasználások esetében:
amennyiben a
lehívható művek száma egy, a lehívások számától függetlenül:

Ft/év
6 860

lehívható művek száma az 5-öt nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

17 940

lehívható művek száma a 10-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

35 420

lehívható művek száma a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

88 360

lehívható művek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

141 400

lehívható művek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

282 810

lehívható művek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

314 370

lehívható művek száma az 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

551 770

lehívható művek száma az 1 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

901 800

lehívható művek száma a 2 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

1 022 930

lehívható művek száma a 3 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:

1 144 070

3 000-nél több mű hívható le, a lehívások számától függetlenül:

1 250 700

A letöltést (tartós másolat készítését) is engedő, ún. „download” típusú felhasználásért, a fenti díjtételek 100%
pótdíjjal fizetendők. Digitális képeslap esetében további + 30% pótdíj fizetendő.
Amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendő jogdíjat arányosan csökkenteni kell. A jogdíjat évente
egyszer, illetve a megjelölt időtartamra vonatkozóan előre kell megfizetni.
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A nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétel közös szabályai, a hozzáférést
biztosító szolgáltatók felelősségének korlátozása
Szolgáltatónak minősül a szerzői művet lehívásra hozzáférhetővé tételre felajánló (a továbbiakban: tartalomszolgáltató),
továbbá a tartalomszolgáltatótól különböző, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy
közreműködő(k) útján közvetítői szolgáltatást nyújtó személy, szervezet.
Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § l) pontjában meghatározott szolgáltató
az Ektv. 9–11. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, és egyébként úgy jár el, ahogy az a szolgáltatótól
az adott helyzetben általában elvárható, a HUNGART és a HUNGART által képviselt bel- és külföldi képző-, iparés fotóművészeti szerzői jogosultak irányában a szerzői jogsértésért az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogkövetkezményeken túl nem felel, így engedélyt sem kell kérnie, és jogdíjfizetési kötelezettsége
sem áll fenn.
Ha az előbbiek szerint eljáró szolgáltató a jelen díjszabásban meghatározott felhasználást is megvalósít,
a HUNGART-tal külön megállapodást köt.
Ez a jogdíjközlemény 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig hatályos.
		
		

HUNGART
Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

***
A díjszabást a Kjkt. 152. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása
a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő
hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MAHASZ) a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 76. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba
hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakat és e felhasználások egyéb feltételeit
a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdése alapján
az alábbiak szerint határozza meg:
A jelen díjszabás szerinti feltételekkel engedélyezett felhasználás az Szjt. 76. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
a hangfelvétel-előállító kizárólagos engedélyezési joga alá tartozik.

I. A díjszabás hatálya alá tartozó felhasználások engedélyezésének általános szabályai
1.1. A felhasználáshoz a MAHASZ-tól engedélyt kell kérni a felhasználást megelőzően.
1.2. A jelen díjszabás alapján megadott engedély kizárólag a jogdíj megfizetését követő időszakra érvényes, az
elkövetett jogsértés következményei alól nem mentesít.
1.3. A felhasználó a regisztrációs, jogosítási és adatszolgáltatási kötelezettségét a www.mahaszjogdij.hu weboldalon
teljesíti. Bármely más módon történő adatközlés érvénytelen.
1.4. A 3.A.2. és a 3.A.3. pontok szerinti jogosítási formák kivételével, valamennyi jogdíjfizetési forma esetén
a jogosítás(ok) naptári évente, legkésőbb január 15. napjáig kötelezően megújítandó(k) a www.mahaszjogdij.
hu weboldalon. Amennyiben a díjszabás a tárgyév január 1-jét követően kerül kihirdetésre, úgy a díjszabás
kihirdetésétől számított 15 napon belül szükséges a jelen pont szerinti jogosítás(ok) megújítása.
1.5. A felhasználó a hangfelvétel jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözésének engedélyezése fejében
többszörözött hangfelvételenként 360 Ft + áfa/bruttó 458 Ft összeget köteles megfizetni a közös jogkezelő
szervezet részére.
1.6. A jogdíjat a felhasználó a közös jogkezelő szervezet bankszámlájára (Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége
OTP XIII. kerületi fiók 11713005-20413435) teljesíti átutalással vagy készpénzbefizetéssel, mely befizetés bármely
OTP fióknál teljesíthető. A befizetést követően a közös jogkezelő szervezet számlát állít ki a jogdíj összegéről
a felhasználó részére.
1.7. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj megfizetésén túl a hangfelvételben foglalt mű többszörözéséhez
[Szjt. 18. § (1) bek.] engedélyt kell kérni az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettől.
1.8. A nyilvános helyen fellelhető másolat nem tekinthető magáncélú másolatnak. [Szjt. 33. § (2)–(3) bek., 35. §
(1)–(3) bek.] Nyilvánosnak minősül minden hely, ahol a felhasználó családján és annak társasági, ismerősi körén
kívüli személyek gyűlnek össze. [Szjt. 24. § (3) bekezdés]
1.9. Jelen díjszabás hatálya nem terjed ki a hangfelvétel kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő
többszörözésére. A hangfelvétel ilyen jellegű többszörözéséhez az engedélyt a hangfelvétel előállítójától lehet
közvetlenül megszerezni. Kereskedelmi forgalomba hozatalnak minősül különösen a többszörözés nagy- vagy
kiskereskedelmi boltokban, csomagküldő szolgálaton vagy interneten keresztül történő terjesztése, illetve
nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele.
1.10. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem terjed ki a hangfelvétel felhasználásával készített videoklip
(audiovizuális mű) többszörözésére, illetve annak nyilvános előadására, melyhez az érintett jogosultaktól
(pl. a videoklipet létrehozó hangfelvétel-előállítóktól), illetve az ilyen jogosultak szerzői jogait képviselő szervezettől
(pl. Phonojus Kft.) önálló engedélyt kell kérni.
1.11. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem terjed ki a hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz
közvetítésére (nyilvános előadására) [Szjt. 77. § (1) bekezdés]. A hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz
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közvetítése után fizetendő jogdíjat a nyilvános hely üzemeltetője köteles megfizetni az Artisjus Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület számára.
1.12. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem terjed ki a hangfelvételek egyéb, az 1.11. pontban
meghatározottól eltérő módon megvalósuló, közvetlen nyilvánossághoz közvetítése (például rádiósugárzás,
televízió-sugárzás, kábeles továbbközvetítés) [Szjt. 77. § (1) bekezdés] után fizetendő jogdíjra. A hangfelvételek
közvetlen nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjat a közvetlen nyilvánossághoz közvetítést végző
szervezet köteles megfizetni a MAHASZ és az Előadóművészi Jogvédő Iroda közös díjszabása alapján.
1.13. A II. pontban meghatározott speciális jogosítási formák szerinti engedélyszerzésre abban az esetben van
lehetőség, ha a speciális jogosítási forma valamennyi, alábbiakban meghatározott kiegészítő feltétele is teljesül.

II. Egyes speciális jogosítási formák kiegészítő feltételei
Az egyes speciális jogosítási formák akkor alkalmazhatók, ha az azokra vonatkozó, az egyes jogosítási formák
vonatkozásában alább meghatározott valamennyi kiegészítő feltétel megvalósul. A felhasználás jogosítása minden
egyéb esetben az I. pont alapján történik.

2. Zenegépekben történő felhasználás céljából készült többszörözés
A 2. pontban leírt jogosítási formák közös szabályai
2.1. A többszörözéshez az engedélyt kizárólag abban az esetben lehet megadottnak tekinteni, amennyiben
a többszörözéssel kapcsolatban fizetendő jogdíjat a felhasználó teljes egészében, a felhasználás megkezdését
megelőzően megfizette.
2.2. A 2. pontban meghatározott felhasználás tekintetében felhasználónak a zenegép tulajdonosa és nem
a többszörözést technikailag végző (természetes vagy jogi) személy minősül. A zenegép tulajdonosának elsősorban
a nyilvános helyet működtető cég vagy magánszemély tekintendő, kivéve ha az szerződéssel tudja bizonyítani, hogy
a zenegép egyéb jogcímen működik a nyilvános helyen (pl. bérleti szerződés). Ez esetben a szerződést kötő másik
cég vagy magánszemély tekintendő a zenegép tulajdonosának és így felhasználónak.
2.3. A felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa bejelentett zenegépek tartalmát a közös jogkezelő
szervezet vagy annak megbízottja a helyszínen ellenőrizze. A felhasználó a zenegépen könnyen hozzáférhető
helyen feltünteti a felhasználó nevét vagy elnevezését, lakhelyét, illetve székhelyét és telefonszámát (cégek esetén
a képviselő telefonszámát), valamint a zenegép azonosító számát.
2.4. Amennyiben a többszörözni kívánt hangfelvétel az eredeti hangfelvétel karaoke változata, úgy a felhasználó
az adatszolgáltatásban a karaoke változat alapjául szolgáló eredeti hangfelvétel előadóján és a dal címén
kívül a karaoke változat előállítóját is köteles feltüntetni és egy „K” betűjelzéssel megkülönböztetni az eredeti
hangfelvételtől. A karaoke megjelölése önmagában nem mentesíti a felhasználót a karaoke-hangfelvétel
előállítójának feltüntetése alól.
2.5. Az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában az 1.3. pont irányadó.
2.6. A felhasználó a hangfelvételnek a zenegép tárolójába történő többszörözésére tekintettel a közös jogkezelő
szervezetnek fizetendő jogdíj megfizetését az alábbi (2.A., 2.B.) pontokban leírtak bármelyike szerint, vagylagosan
teljesítheti, amennyiben az ott megjelölt feltételek teljesülnek. Amennyiben a felhasználó több zenegépet működtet,
úgy az egyes zenegépek tekintetében is jogosult a két jogdíjfizetési forma között választani. A felhasználó 2017.
január 15. napjáig, illetve amennyiben a díjszabás a tárgyév január 1-jét követően kerül kihirdetésre, úgy a díjszabás
kihirdetésétől számított 15 napon belül köteles az 1.3. pontnak megfelelően a www.mahaszjogdij.hu weboldalon
megjelölni, hogy az egyes zenegépekbe történő többszörözést az alábbiak közül mely formában kívánja jogosítani,
valamint a zenegépek gyári számát és működtetési helyét, amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget,
felhasználása az I. pont alapján kerül jogosításra. A választott jogosítási forma kizárólag a jelen díjszabás időbeli
hatálya alá eső időszakra érvényes. A felhasználónak nincs lehetősége egy adott zenegép vonatkozásában év

2431

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

közben módosítani a választott jogosítási formát. Az átalánydíjas jogosításról a többszörözésenkénti jogosításra való
áttéréssel összefüggésben keletkező elszámolási kötelezettségének a felhasználó a 2.A.7. pontban leírt szabályok
szerint tesz eleget. Ezen túlmenően a közös jogkezelő szervezet a jogosítási forma megküldésére nyitva álló határidő
elmulasztása miatt a késedelem időtartamára késedelmi kötbért számít fel, melynek mértéke 500 Ft/nap/zenegép.
2.7. Jelen díjszabás hatálya nem terjed ki azokra a felhasználásokra, amikor a felhasználó nem a zenegép tárolójára
készít többszörözést, hanem egy általa üzemeltetett központi számítógép tárolójáról továbbítja (kábelen vagy
bármilyen más módon) a zenegépbe a hangfelvételt. Ilyen esetben mind a számítógép tárolójára végzett
többszörözés, mind annak továbbítása engedélyköteles lehet. Ezek a felhasználási módok az Szjt. 76. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában leírt felhasználásokat valósíthatják meg, melyeknek jogosítására a hangfelvétel előállítójának van
kizárólagos engedélyezési joga.
2.8. Amennyiben szükséges a felhasználás további feltételeiről is rendelkezni, arról a MAHASZ és a felhasználók
szerződésben állapodhatnak meg.

2.A. Zenegépben történő felhasználás átalánydíjas jogosítása
2.A.1. A felhasználó a jogdíj összegét minden naptári negyedév első hónapjának tizenötödik napjáig köteles
jogdíjfizetési értesítő ellenében megfizetni. Amennyiben a jogdíjfizetési értesítő ettől eltérő határidőt állapít meg,
azt kell irányadónak tekinteni, de a felhasználót minden esetben legalább nyolcnapos fizetési határidő illeti meg.
Amennyiben a felhasználó bizonyítja, hogy a jogdíjfizetési értesítő kézhezvételekor az értesítőn feltüntetett fizetési
határidőből nyolc napnál kevesebb volt hátra, a határidőt a fizetési értesítő kézhezvételétől kell számítani. A jogdíj
megfizetését követően a MAHASZ haladéktalanul számlát állít ki a jogdíj összegéről. Amennyiben a felhasználó
a jogdíjfizetési értesítőn szereplőfizetési határidőt elmulasztja, úgy a felhasználó zenegépeiben megtalálható
hangfelvételeket – azon hangfelvételek kivételével, melyeket a felhasználó korábban többszörözésenként
jogosított – jogosítatlannak kell tekinteni, és a felhasználó felhasználási engedélyt a tárgyévre vonatkozóan
a továbbiakban kizárólag a díjszabás I. pontja szerint kaphat.
2.A.2. Amennyiben a felhasználó az egész évre fizetendő jogdíjat a jelen díjszabás kihirdetésétől számított 30 napon
belül egy összegben fizeti meg, valamint a felhasználónak sem a fizetendő jogdíj, sem az adatszolgáltatás tekintetében
nincs hátraléka, úgy a fizetendő jogdíjból 10% kedvezményben részesül.
2.A.3. A felhasználó az 1.3. pontban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéseként
a www.mahaszjogdij.hu internetes oldal megfelelő űrlapján közli azoknak a zenegépeknek a gyári, illetve azonosító
számát, működtetési helyét, melyeknek tárolójára a többszörözések kerülnek. A zenegépre vonatkozó, előbbiekben
felsorolt adatszolgáltatáshoz képest történt bármilyen változást a felhasználó haladéktalanul köteles bejelenteni
a közös jogkezelő szervezetnél.
2.A.4. A felhasználó félévenként köteles részletes adatszolgáltatást nyújtani az általa végzett többszörözésekről Excel
táblázatban, külön oszlopokban megadva a hangfelvételek előadóját, címét, előállítóját és az adott hangfelvételről
készített többszörözések számát. Az adatszolgáltatást a következő időszakokra kell teljesíteni: a 2017. január 1. és
június 30. között végzett többszörözések tekintetében 2017. július 31-ig, a 2017. július 1. és december 31. között
végzett többszörözések tekintetében pedig 2017. január 31-ig kell a többszörözésekről tájékoztatást nyújtani.
Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen díjszabás szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként a díjfizetési
időszak jogdíjának 1%-át köteles a MAHASZ részére a késedelem minden napja után megfizetni. A késedelmi
kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. A MAHASZ
a kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az adatszolgáltatási kötelezettség nem szerződésszerű
teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér megfizetése nem mentesíti
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
2.A.5. 2017. január 1-jét megelőzően üzembe helyezett zenegépek esetében a felhasználó naptári negyedévente
zenegépenként 12 650 Ft + áfa/bruttó 16 066 Ft (évi 50 600 Ft + áfa/bruttó 64 262 Ft) jogdíjat köteles megfizetni.
E jogdíj megfizetése mellett a felhasználó korlátlan mennyiségű hangfelvételt jogosult a zenegép tárolójára
tölteni, de azok csak a jogdíjfizetés évében, azaz 2017. január 15-ig tekinthetők jogosítottnak, ezt követően
nem használhatók fel. Átalánydíjas jogosításra csak olyan felhasználó térhet át, amelynek a korábbi évekről nincs
jogdíjhátraléka.
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2.A.6. 2015. december 31. után üzembe helyezett zenegépek esetében az üzembe helyezéskor a felhasználó
egyszeri, a jelen pontban meghatározott éves jogdíjnak (50 600 Ft + áfa/bruttó 64 262 Ft) megfelelő összeget
köteles megfizetni üzembe helyezési díjként. Az üzembe helyezés negyedévének vonatkozásában a felhasználó
a 2.A.5. pontban meghatározott jogdíjat is köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy az adott negyedéven belül
mikor történik az üzembe helyezés.
2.A.7. Átalánydíjas rendszerből többszörözésenkénti jogosításra való áttérés esetén a felhasználó e szándékának
írásbeli bejelentésével egyidejűleg ugyancsak írásban közli a közös jogkezelő szervezettel a gépnek az átalánydíjra
való átjelentésekor rögzített tartalma és a bejelentés napján fennálló tartalma közötti eltérést. Mindazon
hangfelvételek után, melyek a korábbi időpontban nem szerepeltek a zenegép tárolóján, a felhasználó megfizeti
a többszörözésenként (jelen díjszabás 2.B.) fizetendő jogdíjat.
2.A.8. Amennyiben a felhasználó az általa választott jogosítás feltételeit nem teljesíti, úgy a felhasználás jogosítása
az I. pont alapján történik.

2.B. Zenegépekben történő felhasználás többszörözésenkénti jogosítása
2.B.1. A felhasználó a hangfelvételek jelen díjszabásban megjelölt célú másolását megelőzően engedélyt kér a közös
jogkezelő szervezettől a hangfelvételek többszörözéséhez.
2.B.2. A felhasználó az 1.3. pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége körében köteles részletes adatszolgáltatást
nyújtani Excel táblázatban, külön oszlopokban a hangfelvételek címének, előadójának, kiadójának és
a többszörözések számának megjelölésével. A felhasználó egyidejűleg közli azoknak a zenegépeknek a gyári, illetve
azonosító számát, működési helyét, melyeknek tárolójára többszörözések kerülnek, valamint a zenegépeknek
az adott frissítés utáni aktuális tartalmát gépenkénti bontásban. A zenegépre vonatkozó, előbbiekben felsorolt
adatszolgáltatáshoz képest történt bármilyen változást a felhasználó haladéktalanul köteles bejelenteni a közös
jogkezelő szervezetnél.
2.B.3. A felhasználó fizetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a többszörözés megkezdése előtt
az előző pont szerinti adatszolgáltatást nyújtja a közös jogkezelő szervezet számára, mely adatszolgáltatásnak
megfelelően a közös jogkezelő szervezet jogdíjfizetési értesítőt bocsát ki, melyet a felhasználó az azon szereplő
határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A jelen díjszabás szerinti felhasználást a felhasználó csak a jogdíjfizetési
értesítő szerinti jogdíj megfizetését követően kezdheti meg. A jogdíj megfizetését követően a közös jogkezelő
szervezet haladéktalanul számlát állít ki.
2.B.4. A jogdíj mértéke hangfelvételenként és többszörözésenként 180 Ft + áfa/bruttó 229 Ft.

3. A hangfelvétel – a 2. pontban leírt felhasználási módoktól eltérő – többszörözései
A 3. pontban leírt jogosítási formák közös szabályai
3.1. A többszörözéshez az engedélyt kizárólag abban az esetben lehet megadottnak tekinteni, amennyiben
a többszörözéssel kapcsolatban fizetendő jogdíjat a felhasználó teljes egészében, a felhasználást megelőzően
megfizette. Az engedély és jogdíjfizetés nélkül végzett másolás jogosítatlan többszörözésnek minősül, mely
cselekmény a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértéseként szabálysértési vagy büntetőeljárást
vonhat maga után.
3.2. A 3.A. és 3.B. pont szerinti felhasználások tekintetében felhasználónak minősül a többszörözést végző
természetes vagy jogi személy. Amennyiben a többszörözést végző személy nem azonosítható, akkor a többszörözés
birtoklója (különösen a többszörözés bemutatója, illetve a nyilvános hely üzemeltetője vagy tulajdonosa) minősül
felhasználónak. A hangfelvétel többszörözésére tekintettel fizetendő jogdíjat a közös jogkezelő szervezet az
előbbiekben leírt sorrendben bármelyik – az előbbiekben felsorolt – személlyel szemben jogosult érvényesíteni.
A többszörözés birtoklója a többszörözés készítőjével kötött olyan tartalmú szerződés felmutatása esetén mentesül
a jogdíjfizetési kötelezettség alól, mely alapján megállapítható, hogy a jogdíj megfizetését a többszörözés készítője
teljesítette.
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3.3. A felhasználó a 3.A. és 3.B. pontban felsorolt jogosítási formák bármelyikével kapcsolatos bejelentési és
az 1.3. pont alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a www.mahaszjogdij.hu internetes oldalon köteles
teljesíteni. A bejelentés alkalmával a felhasználó minden esetben köteles megadni pontos nevét, címét, illetve
amennyiben az ettől eltér, a számlázási címet, a választott jogosítási formát, illetve az adott jogosítási forma
esetében előírt további adatokat.
3.4. A felhasználó a hangfelvétel többszörözésére tekintettel a közös jogkezelő szervezetet megillető jogdíj
megfizetését az alábbi (3.A., 3.B.) pontokban leírtak bármelyike szerint, vagylagosan teljesítheti.
3.5. Amennyiben a felhasználó az általa választott jogosítás feltételeit nem teljesíti, úgy a felhasználás jogosítása
az I. pont alapján történik.

3.A. Lemezlovas által megvalósított felhasználások jogosítása
3.A.1. Lemezlovas által végzett felhasználás átalánydíjas jogosítása
3.A.1.a) Amennyiben a felhasználó önálló zenei műsort szolgáltató lemezlovas, úgy a felhasználáshoz adott
engedély alapján, a jogdíj megfizetése mellett korlátlan mennyiségű hangfelvételt jogosult többszörözni.
3.A.1.b) A 3.A.1.a) pontban meghatározott többszörözések kizárólag a jogdíj megfizetésének évében és az azt
követő év január 15-ig tekinthetőek jogosítottnak.
3.A.1.c) A felhasználó a 3.A.1.a) pontban megjelölt felhasználás fejében járó jogdíj megfizetésével engedélyt
szerez ahhoz, hogy a hangfelvételeket jelen díjszabásban meghatározott felhasználási módok céljára (tehát nem
kereskedelmi forgalomba hozatal céljából) bármilyen adathordozóra (számítógép merevlemeze, írható CD, DVD
stb.) többszörözze.
3.A.1.d) A 3.A.1.a) pont szerinti jogosítást választó felhasználó számára a közös jogkezelő szervezet igazolványt
bocsát ki, mely a többszörözést készítő, illetve bemutató magánszemély nevére szól. A felhasználó köteles
az igazolványt magánál tartani. Felhasználó a közös jogkezelő szervezet, illetve bármilyen, a többszörözések
jogosítását ellenőrizni kívánó hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) számára köteles az igazolványt bemutatni.
Az igazolvány kizárólag a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
3.A.1.e) A felhasználó félévenként köteles az 1.3. pont szerinti részletes adatszolgáltatást nyújtani a birtokában
lévő adathordozókon található hangfelvételek teljes listájáról Excel táblázatban, külön oszlopokban megadva
a hangfelvételek előadóját és címét, valamint az adott hangfelvételről készített többszörözések számát.
Az adatszolgáltatást a következő időszakra kell teljesíteni: a 2017. január 1. és június 30. között készített
többszörözések tekintetében 2017. július 31-ig, a 2017. július 1. és december 31. között végzett többszörözések
tekintetében 2017. január 31-ig. E kötelezettségnek a jogdíj megfizetésével egyidejűleg kell eleget tenni azon
hangfelvételek tekintetében, amelyek ebben az időpontban már többszörözésre kerülnek.
3.A.1.f ) Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen pont szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként a díjfizetési
időszak jogdíjának 1, azaz egy %-át köteles a MAHASZ részére a késedelem minden napja után megfizetni.
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának
kétszeresét. A MAHASZ a kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az adatszolgáltatási kötelezettség
nem teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér megfizetése nem mentesíti
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
3.A.1.g) A fizetendő jogdíj mértéke évi 102 362 Ft + áfa/bruttó 130 000 Ft jogdíj.

3.A.2. Lemezlovas által végzett felhasználás példányonkénti jogosítása
3.A.2.a) Amennyiben a felhasználó önálló zenei műsort szolgáltató lemezlovas, köteles minden egyes másolat
elkészítését megelőzően írásban, elektronikus formában Excel formátumban, külön oszlopokban közölni a közös
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jogkezelő szervezettel az írható CD-re többszörözni kívánt hangfelvételek listáját, megjelölve az előadóművészt,
a hangfelvétel címét és kiadóját. Egy adathordozóra legfeljebb 90 perc lejátszási idejű hangfelvétel másolható.
3.A.2.b) A közös jogkezelő szervezet a felhasználó által megjelölt többszörözésekre tekintettel fizetendő jogdíjat
tartalmazó számlát eljuttatja a felhasználóhoz. A közös jogkezelő szervezet engedélyét kizárólag a jelen pontban
meghatározott jogdíj megfizetését követően lehet megadottnak tekinteni, következésképpen a felhasználó
kizárólag a jelen pontban megjelölt jogdíj megfizetését követően végezheti el a többszörözést. A MAHASZ
jogosított írható hanghordozónként egy darab számozott hologramos címkét bocsát a felhasználó rendelkezésére,
postai úton (ajánlva) vagy személyes átadás-átvétel útján, mely címkét a felhasználó köteles közvetlenül az írható
hanghordozóra felragasztani. A címke átadás-átvételét a felhasználó átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Amennyiben a felhasználó a címkét postai úton vette át, úgy a címke átvételét igazoló átvételi elismervényt
haladéktalanul visszajuttatja (személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában) a MAHASZ-hoz. További
címkék átvételére a felhasználó csak abban az esetben jogosult, amennyiben a korábban átvett címkékre vonatkozó
átvételi elismervényeket visszajuttatta a közös jogkezelő szervezethez. A címke postai úton történő kézbesítése
esetén a közös jogkezelő szervezet a küldeménynek a posta által történő elvesztéséért nem vállal felelősséget.
3.A.2.c) A másolatok nem készülhetnek újraírható CD-re (CD-RW), sem bármilyen más újraírható formátumra.
A jogosított CD-R megrongálódása esetén nem áll módunkban cserecímkét biztosítani.
3.A.2.d) A felhasználó minden egyes másolt hangfelvételeket tartalmazó írott CD példány után 2 039 Ft + áfa/
bruttó 2590 Ft jogdíjat fizet meg.

3.A.3. Lemezlovas által végzett felhasználás alkalmankénti jogosítása
3.A.3.a) Az önálló zenei műsort szolgáltató lemezlovas az alább meghatározott jogdíj megfizetése mellett egy adott,
előre bejelentett alkalomra és pontosan megjelölt helyszín(ek)re jogosíttathatja a többszörözött hangfelvételeket.
Külön-külön helyszínként kell jogosíttatni az egy épületben/rendezvényen működő minden egyes olyan helyszínt,
ahol a jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözéseket használnak zeneszolgáltatás céljából. Az adott
alkalmat az időpont(ok) és helyszín(ek) (pontos cím vagy földrajzi leírás) megjelölésével a felhasználó legkevesebb
három munkanappal korábban köteles bejelenteni a MAHASZ-nál és egyidejűleg befizetni a fent megjelölt
bankszámlaszámra a jogdíj összegét. A befizetésről a MAHASZ számlát állít ki, és megküldi a felhasználó által
megadott postai címre, illetve a felhasználó kérése szerint az általa megadott e-mail címre vagy faxszámra. E számlát
és a befizetést igazoló bizonylatot a felhasználó köteles a bejelentett alkalomkor a helyszínen magánál tartani és
ellenőrzés esetén felmutatni. Adatszolgáltatás hiányában a felhasználó által befizetett alkalmi jogdíj a teljesítés
napjára vonatkozik.
3.A.3.b) A felhasználó a felhasználási igény benyújtásával és a jogdíj megfizetésével egyidőben köteles
részletes adatszolgáltatást nyújtani a birtokában lévő összes olyan többszörözött hangfelvételről, amelyek az
adott helyszínen és időpontban a birtokában lesznek. Az adatszolgáltatást Excel táblázatban kell benyújtani,
pontosan megadva a hangfelvételek előadóját, címét és az adott hangfelvételről készített többszörözések
számát. Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen pont szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként a díjfizetési
időszak jogdíjának 1, azaz egy %-át köteles a MAHASZ részére a késedelem minden napja után megfizetni.
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának
kétszeresét. A MAHASZ a kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az adatszolgáltatási kötelezettség
nem teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér megfizetése nem mentesíti
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
3.A.3.c) A jelen pontban leírt jogosítási formával kizárólag azok a felhasználók élhetnek, akikkel, szemben a jelen
jogdíjközlemény tárgyát képező felhasználással kapcsolatos engedélyek beszerzésének elmulasztása miatt nincs
folyamatban büntetőeljárás.
3.A.3.d) Amennyiben a felhasználó év közben szeretne áttérni az alkalmankénti jogosításról az átalánydíjas
jogosításra, úgy a felhasználó kérésére az általa az adott évben addig befizetett jogdíjak 75%-át a közös jogkezelő
szervezet beszámítja az éves jogdíjba.
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3.A.3.e) A felhasználó minden egyes meghatározott helyszínen megvalósuló alkalom tekintetében 8819 Ft + áfa/
bruttó 11 200 Ft/helyszín/alkalom jogdíjat fizet meg.
3.A.3.f ) A felhasználás alkalmi jogosításának időbeli hatálya a felhasználó által megadott időpontig tart, de nem
terjedhet túl a díjszabás időbeli hatályának terjedelmén.

3.B. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett
felhasználás jogosítása
3.B.1. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett
felhasználás átalánydíjas jogosítása
3.B.1.a) Amennyiben a felhasználó vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője,
az általa megvalósított többszörözések kizárólag az alább megjelölt átalány jogdíj megfizetésének évében és az azt
követő év január 15-ig tekinthetőek jogosítottnak.
3.B.1.b) A 3.B.1.a) pontban meghatározott felhasználó a felhasználás fejében járó jogdíj megfizetésével engedélyt
szerez ahhoz, hogy a hangfelvételeket jelen díjszabásban meghatározott felhasználási módok céljára (tehát
nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából) bármilyen adathordozóra (számítógép merevlemeze, írható CD,
DVD stb.) többszörözze.
3.B.1.c) Az e pont szerinti jogosítást választó felhasználó számára a közös jogkezelő szervezet igazolványt bocsát
ki, amely a többszörözést készítő, illetve a többszörözött hangfelvételeket felhasználó nyilvános hely nevére szól.
A felhasználó köteles az igazolványt a nyilvános helyen tartani. A felhasználó a közös jogkezelő szervezet, illetve
bármilyen, a többszörözések jogosítását ellenőrizni kívánó hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) számára köteles
az igazolványt bemutatni.
3.B.1.d) A felhasználó félévenként köteles az 1.3. pont szerinti részletes adatszolgáltatást nyújtani a birtokában lévő
adathordozók teljes listájáról Excel táblázatban, külön oszlopokban megadva a hangfelvételek előadóját, címét,
előállítóját és az adott hangfelvételről készített többszörözések számát. Az adatszolgáltatást a következő időszakra
kell teljesíteni: a 2017. január 1. és június 30. között készített többszörözések tekintetében 2017. július 31-ig, a 2017.
július 1. és december 31. között végzett többszörözések tekintetében 2017. január 31-ig. E kötelezettségnek a jogdíj
megfizetésével egyidejűleg kell eleget tenni azon hangfelvételek tekintetében, amelyek ebben az időpontban már
többszörözésre kerülnek.
3.B.1.e) Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként a díjfizetési időszak jogdíjának
1%-át köteles a MAHASZ részére a késedelem minden napja után megfizetni. A késedelmi kötbér nem haladhatja
meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. A MAHASZ a kötbért akkor is
követelheti, ha nem keletkezett kára az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítéséből, továbbá érvényesítheti
a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér megfizetése nem mentesíti a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése alól.
3.B.1.f ) A 3.B.1.a) pontban meghatározott felhasználó által fizetendő jogdíj évi 185 748 Ft + áfa/bruttó 235 900 Ft,
amennyiben a helyszín legalább heti egy alkalommal zenés műsort szolgáltató, 1 h után is nyitva tartó
vendéglátóhely. Külön-külön helyszínként kell jogosítani az egy épületben/rendezvényen működő minden
egyes olyan helyszínt, ahol a jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözött hangfelvételeket használnak
zeneszolgáltatás céljából. E jogdíj megfizetése korlátlan számú hangfelvétel többszörözésre jogosít, nem
mentesíti azonban a 3.A.1.a) pontban megjelölt felhasználót az engedélykérési kötelezettség alól. Amennyiben
a vendéglátóhelyen lemezlovas lép fel, a felhasználás jogszerűsége tekintetében a lemezlovas engedélye irányadó.
3.B.1.g) A 3.B.1.a) pontban meghatározott felhasználó által fizetendő jogdíj évi 50 600 Ft + áfa/bruttó 64 262 Ft
minden, a 3.B.1.f ) alá nem tartozó esetben. Külön-külön helyszínként kell jogosítani az egy épületben/rendezvényen
működő minden egyes olyan helyszínt, ahol a jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözéseket használnak
zeneszolgáltatás céljából. E jogdíj megfizetése legfeljebb 30 db audio formátumú (.wav) hangfelvételeket
tartalmazó írott CD készítésére, illetve 450 hangfelvétel többszörözésére jogosít.
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3.B.1.h) A 3.B.1. pont szerinti jogosítás kizárólag a vendéglátóhelyen vagy rendezvényen nyújtott háttérzeneszolgáltatásra és azokra a hangfelvételekre terjed ki, amelyek a vendéglátóhely üzemeltetőjének vagy a rendezvény
szervezőjének tulajdonát képező vagy birtokában lévő hanghordozókon találhatók. Amennyiben a helyszínen önálló
műsort szolgáltató lemezlovas dolgozik, az általa készített, illetve felhasznált többszörözésekre a vendéglátóhely
vagy rendezvény által szerzett felhasználási engedély nem terjed ki. Az önálló műsort szolgáltató lemezlovasnak
az általa felhasznált többszörözéseket minden esetben önállóan, a 3.A. pontnak megfelelően kell jogosítania.

3.B.2. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett
felhasználás példányonkénti jogosítása
3.B.2.a) Amennyiben a felhasználó vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője,
köteles minden egyes másolat elkészítését megelőzően írásban, elektronikus formában Excel formátumban, külön
oszlopokban közölni a közös jogkezelő szervezettel az írható CD-re többszörözni kívánt hangfelvételek listáját,
megjelölve az előadóművészt, a hangfelvétel címét és kiadóját. Egy adathordozóra legfeljebb 90 perc lejátszási idejű
hangfelvétel másolható.
3.B.2.b) A közös jogkezelő szervezet a felhasználó által megjelölt többszörözésekre tekintettel fizetendő jogdíjat
tartalmazó számlát eljuttatja a felhasználóhoz. A közös jogkezelő szervezet engedélyét kizárólag a jelen pontban
meghatározott jogdíj megfizetését követően lehet megadottnak tekinteni, következésképpen a felhasználó
kizárólag a jelen pontban megjelölt jogdíj megfizetését követően végezheti el a többszörözést. A MAHASZ
jogosított írható hanghordozónként egy darab számozott hologramos címkét bocsát a felhasználó rendelkezésére,
postai úton (ajánlva) vagy személyes átadás-átvétel útján, mely címkét a felhasználó köteles közvetlenül az írható
hanghordozóra felragasztani. A címke átadás-átvételét a felhasználó átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Amennyiben a felhasználó a címkét postai úton vette át, úgy a címke átvételét igazoló átvételi elismervényt
haladéktalanul visszajuttatja (személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában) a MAHASZ-hoz. További
címkék átvételére a felhasználó csak abban az esetben jogosult, amennyiben a korábban átvett címkékre vonatkozó
átvételi elismervényeket visszajuttatta a közös jogkezelő szervezethez. A címke postai úton történő kézbesítése
esetén a közös jogkezelő szervezet a küldeménynek a posta által történő elvesztéséért nem vállal felelősséget.
3.B.2.c) A másolatok nem készülhetnek újraírható CD-re (CD-RW), sem bármilyen más újraírható formátumra.
A jogosított CD-R megrongálódása esetén nem áll módunkban cserecímkét biztosítani.
3.B.2.d) A felhasználó minden egyes másolt hangfelvételeket tartalmazó írott CD példány tekintetében 2039 Ft +
áfa/bruttó 2590 Ft jogdíjat fizet meg.

3.B.3. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett
felhasználás alkalmankénti jogosítása
3.B.3.a) Az alább meghatározott jogdíj megfizetése mellett a vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely
működtetője, rendezvény szervezője egy adott, előre bejelentett alkalomra és pontosan megjelölt helyszín(ek)
re jogosíttathatja a felhasználó (vendéglátó-, kereskedelmi, illetve szálláshely működtetője, rendezvény szervezője
stb.) a többszörözött hangfelvételeket. Külön-külön helyszínként kell jogosíttatni az egy épületben/rendezvényen
működő minden egyes olyan helyszínt, ahol a jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözéseket használnak
zeneszolgáltatás céljából. Az adott alkalmat az időpont(ok) és helyszín(ek) (pontos cím vagy földrajzi leírás)
megjelölésével a felhasználó legkevesebb három munkanappal korábban köteles bejelenteni a MAHASZ-nál és
egyidejűleg befizetni a fent megjelölt bankszámlaszámra a jogdíj összegét. A befizetésről a MAHASZ számlát állít ki,
és megküldi a felhasználó által megadott postai címre, illetve a felhasználó kérése szerint az általa megadott e-mail
címre vagy faxszámra. E számlát és a befizetést igazoló bizonylatot a felhasználó köteles a bejelentett alkalomkor
a helyszínen magánál tartani és ellenőrzés esetén felmutatni. Adatszolgáltatás hiányában a felhasználó által
befizetett alkalmi jogdíj a teljesítés napjára vonatkozik.
3.B.3.b) A felhasználó a felhasználási igény benyújtásával és a jogdíj megfizetésével egyidőben köteles
részletes adatszolgáltatást nyújtani a birtokában lévő összes olyan többszörözött hangfelvételről, amelyek az
adott helyszínen és időpontban a birtokában lesznek. Az adatszolgáltatást Excel táblázatban kell benyújtani,
pontosan megadva a hangfelvételek előadóját, címét és az adott hangfelvételről készített többszörözések
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számát. Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen pont szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként a díjfizetési
időszak jogdíjának 1, azaz egy %-át köteles a MAHASZ részére a késedelem minden napja után megfizetni.
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának
kétszeresét. A MAHASZ a kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az adatszolgáltatási kötelezettség
nem teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér megfizetése nem mentesíti
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
3.B.3.c) A jelen pontban leírt jogosítási formával kizárólag azok a felhasználók élhetnek, akikkel, amelyekkel
szemben a jelen jogdíjközlemény tárgyát képező felhasználással kapcsolatos engedélyek beszerzésének
elmulasztása miatt nincs folyamatban büntetőeljárás.
3.B.3.d) Amennyiben a felhasználó év közben szeretne áttérni az alkalmankénti jogosításról az átalánydíjas
jogosításra, úgy a felhasználó kérésére az általa az adott évben addig befizetett jogdíjak 75%-át a közös jogkezelő
szervezet beszámítja az éves jogdíjba.
3.B.3.e) A felhasználó minden egyes meghatározott helyszínen megvalósuló alkalom tekintetében 8819 Ft + áfa/
bruttó 11 200 Ft/helyszín/alkalom jogdíjat fizet meg.
3.B.3.f ) A 3.B.3. pont szerinti jogosítás kizárólag a vendéglátóhelyen vagy rendezvényen nyújtott háttérzeneszolgáltatásra és azokra a hangfelvételekre terjed ki, amelyek a vendéglátóhely üzemeltetőjének vagy
a rendezvény szervezőjének tulajdonát képező vagy birtokában lévő hanghordozókon találhatók. Amennyiben
a helyszínen önálló műsort szolgáltató lemezlovas dolgozik, az általa készített, illetve felhasznált többszörözésekre
a vendéglátóhely vagy rendezvény által szerzett felhasználási engedély nem terjed ki. Az önálló műsort szolgáltató
lemezlovasnak az általa felhasznált többszörözéseket minden esetben önállóan, a 3.A. pontnak megfelelően kell
jogosítania.

4. A díjszabás alkalmazásának időbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig érvényesek.
		

MAHASZ

***
A díjszabást a Kjkt. 152. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye
a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után
járó (reprográfiai) jogdíjakról

A Magyar Reprográfiai Szövetség a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
(Kjkt.) 57–58. §-aiban foglaltak, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 21. § (1), (2), (4), (5) bekezdése
és a 22. § (1) és (2) bekezdése alapján, reprográfiával sokszorosított szerzői művek magáncélú másolására tekintettel az alábbi
jogdíjakat állapítja meg:

I. Fejezet
A reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt reprográfiára szolgáló készülék gyártása, illetve behozatala után
készülékenként járó díjat az alábbi személy a következő határidőn belül köteles megfizetni:
– a reprográfiára szolgáló készülék belföldi gyártása esetén a készülék gyártója, a forgalomba hozataltól vagy – ha ez
a korábbi – a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított 8 napon belül,
– a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása esetén a jogszabály szerint vámfizetésre kötelezett személy,
a vámkezelés befejezésétől számított 8 napon belül,
– a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása esetén, ha a behozatal nem jár vámfizetési kötelezettséggel:
a készüléket belföldön először forgalomba hozó személy (vele egyetemlegesen az országba behozó személy),
a forgalomba hozataltól vagy – ha ez a korábbi – a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől
számított 8 napon belül.
1. Fénymásoló és egyéb másoló berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
a fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.
2. Nyomtató berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
a fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.
3. Összetett gépek, multifunkciós berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
a fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.

II. Fejezet
A Rendeletben felsorolt, reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személy az alábbi díjat
köteles megfizetni készülékenként és havonta.
1. Fénymásoló-, nyomtatóüzletekben (ún. copy, illetve print shopokban)
vagy más vállalkozások által három vagy ennél több reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő
üzemeltetése esetén, illetve csak egy vagy két készülék üzemeltetése esetén, amennyiben az üzlet vagy vállalkozás
fő tevékenységi köre a másolás, illetve nyomtatás, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként
és havonta:
Településtípusonként a készülék másolási/nyomtatási

1–12 másolat/nyomat

13–50 másolat/

Több mint 50 másolat/

sebességét figyelembe véve:

percenként

nyomat percenként

nyomat percenként

5 100 Ft

10 000 Ft

12 300 Ft

Budapesten
Városban 30 000 lakos fölött

4 300 Ft

8 200 Ft

10 300 Ft

Városban 30 000 lakos alatt

3 700 Ft

7 400 Ft

9 200 Ft

Egyéb településen 1000 lakos fölött

2 800 Ft

5 600 Ft

7 400 Ft

Egyéb településen 1000 lakos alatt

2 000 Ft

4 900 Ft

6 700 Ft

2439

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

2. Kiskereskedelmi üzletekben
vagy más vállalkozások által egy vagy két reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése
esetén, amennyiben az üzlet vagy vállalkozás fő tevékenységi köre nem a másolás, illetve a nyomtatás, az
üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:
Településtípusonként a készülék másolási/nyomtatási

1–12 másolat/nyomat

13–50 másolat/nyomat

Több mint 50 másolat/

sebességét figyelembe véve:

percenként

percenként

nyomat percenként

Budapesten

4100 Ft

7400 Ft

9200 Ft

Városban 30 000 lakos fölött

3050 Ft

5600 Ft

7400 Ft

Városban 30 000 lakos alatt

2450 Ft

5000 Ft

6800 Ft

Egyéb településen 1000 lakos fölött

1300 Ft

3400 Ft

5000 Ft

Egyéb településen 1000 lakos alatt

900 Ft

2850 Ft

4100 Ft

3. Felsőoktatási intézményekben
(beleértve valamennyi szervezeti egységét, például intézeteit, részlegeit, könyvtárait és kollégiumait) reprográfiára
szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie
készülékenként és havonta:
8200 Ft
4. Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési intézményekben
(például közép- és általános iskolákban, ezek diákotthonaiban, művelődési házakban) reprográfiára szolgáló
készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie
készülékenként és havonta:
Budapesten

3700 Ft

Városban 30 000 lakos fölött

2850 Ft

Városban 30 000 lakos alatt

2400 Ft

Egyéb településen 1000 lakos fölött

1700 Ft

Egyéb településen 1000 lakos alatt

1200 Ft

5. Egyéb intézményekben, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen
(például vasútállomásokon, repülőtéren, postán, polgármesteri hivatalokban, ügyfélszolgálati irodákban,
bíróságokon, teleházakban, internetkávézókban, lottózókban stb.) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték
fejében történő üzemeltetése esetén az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:
Budapesten

3000 Ft

Városban 30 000 lakos fölött

2400 Ft

Városban 30 000 lakos alatt

2000 Ft

Egyéb településen 1000 lakos fölött

1200 Ft

Egyéb településen 1000 lakos alatt

800 Ft

6. Lapadagoló nélküli nagyformátumú tekercses fénymásoló-/nyomtatógépek
ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén az adott üzemeltetői kategóriához és településtípushoz tartozó
legalacsonyabb díjat kell megfizetni.
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III. Fejezet
A díjszabás alkalmazásával kapcsolatos fogalmak és rendelkezések
1. A reprográfiára szolgáló készülékek (beleértve a színes másolat és nyomat készítésére alkalmas berendezéseket is)
másolási és nyomtatási sebességének megállapításánál az A4-es formátumra, normál papírra, normál üzemmódra
és a fekete-fehér (egyszínű) másolatokra, illetve nyomatokra vonatkozó, a gyártó által megadott adatokat kell
figyelembe venni.
2. A reprográfiára szolgáló készülékek gyártói, illetve az ilyen készülékek behozatalára tekintettel vámfizetésre
kötelezettek, valamint az ilyen készüléket az országba vámfizetési kötelezettség nélkül behozók az Szjt.
22. § (1) bekezdése alapján minden naptári hónap 10. napjáig, de legkésőbb az Szjt. 20. § (2) bekezdésében
meghatározott fizetési határidőn belül kötelesek tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet
a) a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről,
b) a készülék fajtájáról és
c) a készülék gyártói kibocsátási, illetve beszerzési áráról.
A készülék beszerzési árán külföldön gyártott készülék esetében az importőr nevére szóló számlával igazolt
beszerzési ár értendő, függetlenül attól, hogy a készülék vámfizetési kötelezettség alá tartozik-e.
3. A Jogdíjtáblázat I. fejezetének alkalmazása szempontjából gyártónak minősül az is, aki a reprográfiára szolgáló
készüléket alkatrészekből állítja össze.
a) Az I. Fejezet 1., 2. és 3. pontjában foglalt 2%-os díj alkalmazásához a gyártót, illetve az importőrt terheli a készülék
gyártói kibocsátási, illetve beszerzési árának bizonyítása. Bizonyításra elsősorban, gyártói kibocsátási ár esetén,
a gyártó által kibocsátott, beszerzési ár esetén az importőr nevére szóló, az adatlapon bejelentett reprográfiai
eszközök tételes azonosítására alkalmas, a készülék típusát és egységárát feltüntető, az adó- és számviteli
jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő számlamásolatok alkalmasak.
b) Az importőr az Szjt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás körében az adatlapon feltünteti
a készülék beszerzési árát. A beszerzési ár forintban történő feltüntetéséhez az átszámítás a beszerzés napján
érvényes MNB középárfolyam szerint történik.
4. Az Szjt. 22. § (2) bekezdése értelmében a reprográfiai díjfizetésre kötelezettek tájékoztatási, adatszolgáltatási
és felvilágosítási kötelezettségük – akár részleges – elmulasztása esetén az egyébként járó díjazáson felül
a közös jogkezelő szervezet többletköltségeinek fedezésére költségátalányt kötelesek fizetni, melynek összege
a fizetendő díj összegével azonos. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezettek a jogdíj megállapításához szükséges
adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését – akár részlegesen – elmulasztják, a Magyar Reprográfiai Szövetség az
Szjt. 22. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti.
5. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezettek a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Magyar Reprográfiai Szövetség a jogdíj alapját a helyszíni adatkérés
alkalmával ismertté vált, vagy az egyéb rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg. A Magyar Reprográfiai
Szövetség jogosult arra, hogy az Szjt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott további adatkérés keretében egy-egy
időszakra vonatkozó, a beszerzési árat igazoló számlákat – legalább 10 munkanapos határidőben – az importőrtől
bekérjen, illetve a Magyar Reprográfiai Szövetség kivételesen jogosult arra, hogy az importőrrel egyeztetett módon
a beszerzési árat igazoló eredeti bizonylatokba betekintsen.
6. Az Szjt. 21. § (5) bekezdése szerinti mentesség megadásának feltétele:
a) a gyártó, illetve az importőr eljuttatja a Magyar Reprográfiai Szövetség részére a kivitt reprográfiai eszköz
mennyiségét, márkanevét és típusát tartalmazó nyilatkozatot,
b) az Európai Közösségen kívüli területre irányuló forgalom esetén a vámhatóság által hitelesített behozatali és
kiviteli vámokmányt,
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c) az Európai Közösség területére irányuló forgalomban a felek nevét és adószámát és a reprográfiai eszköz
márkanevét és típusát tartalmazó számlát és/vagy olyan okiratot (szállítólevelet, fuvarlevelet, átadás-átvételi
bizonylatot), amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy a küldemény címzettje az Európai Közösségen
belül lakóhellyel, telephellyel vagy székhellyel rendelkező jogi személy vagy egyéb szervezet, akinek a részére
Magyarországról az eszközöket elszállították.
A jogdíj megfizetésére kötelezett gyártó, illetve importőr a jogdíj megfizetését követően az általános elévülési
időn belül hivatkozhat a mentességre. A Magyar Reprográfiai Szövetség a fentiekben felsorolt okiratok benyújtását
követően abban az esetben írja jóvá a befizetett jogdíj összegét, amennyiben a kivitelt is a jogdíjat befizető személy
végzi.
7. A II. Fejezet tekintetében üzemeltetőnek azt kell tekinteni, akit a reprográfiára szolgáló készülékekkel
történő másolás és nyomtatás után bármilyen címen és formában szedett ellenérték megillet. Ellenérték
fejében történő másolásnak és nyomtatásnak minősül a pénzérmével vagy kártyával működtethető másoló- és
nyomtatóberendezések üzemeltetése is, valamint a másoláshoz vagy nyomtatáshoz felhasznált papír vagy más
szolgáltatás igénybevétele ellenértékének megfizettetése.
8. A II. Fejezet 1., 2., 4. és 5. pontjaiban meghatározott településtípusok és azok lakosságszámának besorolásánál
a Központi Statisztikai Hivatal által mindig az utoljára közzétett adatokat kell figyelembe venni.
9. A Magyar Reprográfiai Szövetség az üzemeltetői körben a jogdíjelszámolás alapját képező adatokat, valamint
a másolás módját és mértékét az adatszolgáltatás esetleges hiányosságainak bizonyíthatósága érdekében
a helyszínen ellenőrizheti, azokról adatokat, illetve tájékoztatást kérhet.
10. A felsőoktatási intézmények könyvtáraira a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt besorolástól függetlenül a II. Fejezet 3. pontja
alkalmazandó.
11. Az üzemeltetők a díjakat negyedéves időszakokra, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig
kötelesek megfizetni. A díjak annak a hónapnak az elejétől esedékesek, amelyben a reprográfiára szolgáló készülék
működtetése megkezdődött. A Magyar Reprográfiai Szövetség a díjak megfizetéséhez jogdíjfizetési értesítőt
(jogdíjbekérőt), a jogdíj megfizetésének napjával számlát küld a díjfizetésre kötelezetteknek.
12. A reprográfiára szolgáló készülékek üzemeltetői kötelesek a készülékek üzembe állítását vagy a már bejelentett
üzemeltetés megváltoztatását a Magyar Reprográfiai Szövetségnek legkésőbb a változást követő 8 napon belül
bejelenteni.
13. A Magyar Reprográfiai Szövetség az egyenlő bánásmód követelményét betartva a fizetendő jogdíjból
kedvezményt adhat annak a jogdíjfizetésre kötelezettnek, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének mindig
határidőben eleget tesz, és jogdíjtartozása nincs.
14. A Magyar Reprográfiai Szövetség a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes
díjfizetés helyett átalányszerződést is köthet a reprográfiára szolgáló készülékek gyártóival, az ilyen készülékek
behozatala után vámfizetésre kötelezett személyekkel, az ilyen készüléket belföldön először forgalomba hozó,
illetve az országba behozó személyekkel és a készüléket ellenérték fejében üzemeltetőkkel (a továbbiakban együtt:
díjfizetésre kötelezettek) vagy azok jelentős részét megfelelő mértékben képviselő érdekképviseleti szervekkel.
Átalánydíjas szerződés akkor köthető, ha
a) a díjfizetésre kötelezettnek a Magyar Reprográfiai Szövetséggel szemben 3 hónapnál régebbi jogdíjtartozása
nincs, és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
b) az átalánydíjas szerződés megkötését a reprográfiára szolgáló készülékek elhelyezésének és üzemeltetésének
sajátos körülményei és/vagy a díjfizetésre kötelezettek által fizetendő jogdíj jelentős mértéke és/vagy a díjfizetésre
kötelezettek nagy részének azonos országos vagy regionális érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és
az érdekképviseleti szerv átalánydíjas szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása
ezt lehetővé és indokolttá teszi, vagy a díjfizetésre kötelezettek azonos kereskedelmi hálózathoz, szolgáltatóhoz
(franchise) vagy intézményhez tartoznak, és a hálózatot üzemeltető a tagokkal kötött szerződésben átvállalja
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a reprográfiai díj megfizetését, valamint a díjfizetés alapjául szolgáló adatoknak, illetve azok változásainak
bejelentését,
c) az átalánydíjas szerződések megkötése során a Magyar Reprográfiai Szövetség az átalánydíjas szerződésekkel
érintett díjfizetésre kötelezettek között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek
mellett azonos kedvezményeket biztosít,
d) országos érdekképviseleti szervekkel csak akkor köthető átalányszerződés, ha az érdekképviseleti szerv
a tagjai (az érintett díjfizetésre kötelezettek) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy a jogdíjfizetési
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
15. Az I. Fejezet 1–3. és II. Fejezet 1–6. pontjaiban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
A megállapított jogdíjat a mindenkor hatályos áfatörvény szerinti általános forgalmi adó terheli.

IV. Fejezet
Ezen jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig érvényes.

		
		

RSZ
Magyar Reprográfiai Szövetség

***

A díjszabást a Kjkt. 152. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2016. december 2.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

Fényeslitke Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01–2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Fényeslitke Község Óvodai
Intézménye Intézményvezetői feladatainak az ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
– öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a „nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgár,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3
példányban,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a
büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Fényeslitke Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4621 Fényeslitke,
Kossuth utca 96.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 891/2016,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Fényeslitke Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. A Képviselő-testület fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.fenyeslitke.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fenyeslitke.hu honlapon szerezhet.
***

Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csepregi Óvoda és Bölcsőde
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01–2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9735 Csepreg, Nádasdy utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Csepregi Óvoda és Bölcsőde
Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, különös tekintettel
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a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodában végzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne
álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– az Nkt. 67. § (1) a)–d) pontjában meghatározottak szerint:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt.
3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– az Nkt. 67. § (6) bekezdése alapján többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki
bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízáshoz szükséges
feltételekkel rendelkezik, ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz
erre van szükség,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– az intézmény vezetésre vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása,
– adatkezelési nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázata tartalmát
megismerhetik,
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasich Krisztián nyújt, a 06 (94) 565-030-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével
(9735 Csepreg, Széchenyi utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 4731/2016, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– elektronikus úton Vlasich Krisztián társulási elnök részére a titkarsag@csepreg.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Vlasich Krisztián társulási elnök, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Fényeslitke Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. A Képviselő-testület fenntartja
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Csepreg város honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepreg.hu honlapon szerezhet.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Páty Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet községi Művelődési Intézmény/Művelődési Ház
közművelődési szakember munkakör ellátására, határozott idejű igazgatói (magasabb vezetői) megbízással
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. március 1-től 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 2071 Páty, Kossuth u. 77.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A Művelődési
Intézmény/Művelődési Ház tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése, (kiállítások, fesztiválok,
zenei rendezvények szervezése). Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális
kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a pályázó rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a
vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., 6/B., 6/G., valamint 6/F. §-aiban előírt feltételekkel,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a végzettséget igazoló okiratok másolata (az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók),
– fényképes részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, annak hiányában
nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi
rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely László polgármester nyújt a 06 (23) 555-530-as
telefonszámon, e-mail: szekely.laszlo@paty.hu
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Páty Községi Önkormányzat címére megküldésével (2071 Páty, Kossuth u. 83.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra
meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz
döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Páty Község Önkormányzata honlapja (http://www.paty.hu).

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

33993

33994

33995

33996

33997

33998

33999

34000

34001

34002

34003

34004

34005

34006

34007

34008

34009

34010

34011

A.Tü.2900/MA
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

I

B

B

B

sorozatjel

113532

113531

113530

113529

113528

113527

113526

113525

113524

113523

113533

113521

056072

000078

000202

000086

000156

000665

000791

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

119/2016/JÁK

398/2004

315/2000

284/2006

427/2005

64/2001

67/2001

Intézmény által adott
sorszám

2016.04.26
2016.07.25
2016.08.30
2016.09.27
2016.11.04

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2016.07.25

2015.10.08

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar

Az érvénytelenítés
dátuma

2015.09.01

Kiállító intézmény neve
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar

Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

elveszett vagy megrongálódott érvénytelenített
oklevél

elveszett vagy megrongálódott érvénytelenített
oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

elveszett vagy megrongálódott érvénytelenített
oklevél

elveszett vagy megrongálódott érvénytelenített
oklevél

elveszett vagy megrongálódott érvénytelenített
oklevél

Az érvénytelenítés oka
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34047

34048

34049

34050

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34045

34046

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34043

34044

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34041

34042

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34039

34040

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34037

34038

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34035

34036

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34033

34034

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34031

34032

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34029

34030

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34027

34028

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34025

34026

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34023

34024

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34021

34022

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34019

34020

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34017

34018

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34015

34016

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34013

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34012

34014

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

J

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

sorozatjel

000602

000603

000604

000605

000629

000658

000314

000315

000329

000328

000328

000327

000326

000327

000326

001213

000401

000408

000471

000542

000470

000469

000474

000475

001218

000044

000525

000525

000547

000514

000513

000512

000494

000502

000501

000500

000499

000498

000497

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

627/2016/JÁK

Intézmény által adott
sorszám
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar

Kiállító intézmény neve

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.11.30

2016.12.06

2016.03.04

2016.03.04

2016.05.18

2016.05.18

2016.05.18

2016.05.18

2016.05.18

2016.05.18

2016.05.18

2016.10.04

2016.07.06

2016.07.06

2016.10.19

2016.11.23

2016.11.18

2016.11.18

2016.11.18

2016.11.18

2016.11.18

2016.11.17

2016.11.17

2016.11.17

2016.11.23

2016.11.23

2016.11.23

2016.11.23

2016.11.08

2016.11.10

2016.11.10

2016.11.10

2016.11.10

2016.11.10

2016.11.10

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

Az érvénytelenítés oka
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34087

34088

34089

34090

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34085

34086

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34083

34084

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34081

34082

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34079

34080

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34077

34078

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34075

34076

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34073

34074

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34071

34072

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34069

34070

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34067

34068

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34065

34066

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34063

34064

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34061

34062

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34059

34060

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34057

34058

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34055

34056

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34052

34053

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34051

34054

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

sorozatjel

000245

000321

000579

000201

000397

001028

000389

000515

000509

000510

000516

000503

000518

000511

000517

000496

000519

000504

000505

000506

000520

000508

000507

001228

001227

001226

001234

001235

000591

000590

000592

000593

000594

000595

000596

000597

000598

000599

000600

000601

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.12.21

2016.04.29

2015.11.17

2016.07.05

2016.07.05

2016.07.05

2016.07.05

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.29

2016.11.29

2016.11.29

2016.11.29

2016.11.29

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2451
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34103

34104

34105

34106

34107

34108

34109

34110

34111

34112

34113

34114

34115

34116

34117

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34101

34102

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34098

34099

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34097

34100

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34095

34096

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34092

34093

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34091

34094

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

A.Tü.2901/MA
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2900/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

A.Tü.2901/MA

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

F

F

F

F

F

F

F

E

E

F

F

F

F

F

sorozatjel

245852

245851

245850

245849

245848

245847

245846

245845

245844

246517

246515

246514

246513

000534

000533

000532

000531

000530

000529

000535

056104

056048

000293

000243

000242

000247

000246

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.15

2016.11.17

2016.11.17

2016.11.17

2016.11.17

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.11.22

2016.07.14

2015.12.09

2015.12.21

2015.12.10

2015.12.10

2015.12.21

2015.12.21

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2452
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Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34118

34119

34120

34121

34122

34123

34124

34125

34126

34127

34128

34129

34130

34131

34132

34133

34134

34135

34136

34137

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

243643

243642

243641

243640

243639

243638

243637

243636

243635

243634

243633

243632

243681

243680

243679

243678

243677

243676

243675

243674

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.03

2016.05.03

2016.05.03

2016.05.03

2016.05.03

2016.05.03

2016.05.03

2016.05.03

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2453
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Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34138

34139

34140

34141

34142

34143

34144

34145

34146

34147

34148

34149

34150

34151

34152

34153

34154

34155

34156

34157

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

243615

243614

243613

243612

243611

243610

243609

243608

243663

243662

243661

243660

243659

243658

243657

243656

243647

243646

243645

243644

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2454
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34158

34159

34160

34161

34162

34163

34164

34165

34166

34167

34168

34169

34170

34171

34172

34173

34174

34175

34176

34177

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

245749

245748

245747

245746

243623

243622

243621

243620

243619

243618

243617

243616

243655

243654

243653

243652

243651

243650

243649

243648

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.03

2016.11.03

2016.11.03

2016.11.03

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

2016.05.02

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2455
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34178

34179

34180

34181

34182

34183

34184

34185

34186

34187

34188

34189

34190

34191

34192

34193

34194

34195

34196

34197

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

245694

245693

245692

245691

245690

242091

246104

246103

246158

246157

246156

246155

246207

247345

247344

247023

245753

245752

245751

245750

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.11.03

2016.11.03

2016.11.03

2016.11.03

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2456
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34198

34199

34200

34201

34202

34203

34204

34205

34206

34207

34208

34209

34210

34211

34212

34213

34214

34215

34216

34217

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

242820

242819

242818

242817

242816

242815

242814

245707

245706

245705

245704

245703

245702

245701

245770

245699

245698

245697

245696

245695

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2457
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34218

34219

34220

34221

34222

34223

34224

34225

34226

34227

34228

34229

34230

34231

34232

34233

34234

34235

34236

34237

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

246018

246017

246016

246015

246014

246013

246012

246011

246010

246009

246008

246007

246006

246005

246004

246003

246002

246001

242822

242821

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.11.03

2016.11.03

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2458
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34238

34239

34240

34241

34242

34243

34244

34245

34246

34247

34248

34249

34250

34251

34252

34253

34254

34255

34256

34257

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

246038

246037

246036

246035

246034

246033

246032

246031

246030

246029

246028

246027

246026

246025

246024

246023

246022

246021

246020

246019

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2459
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34258

34259

34260

34261

34262

34263

34264

34265

34266

34267

34268

34269

34270

34271

34272

34273

34274

34275

34276

34277

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

246058

246057

246056

246055

246054

246053

246052

246051

246050

246049

246048

246047

246046

246045

246044

246043

246042

246041

246040

246039

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2460
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34281

34282

34283

34284

34285

34286

34287

34288

34289

34290

34291

34292

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34299

34300

34301

34302

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34297

34298

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34295

34296

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34280

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34279

34293

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34278

34294

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

000070

000069

000068

000067

000066

000065

000064

000063

000062

000061

244148

244147

244146

244145

244144

244143

244142

244141

247022

247021

247020

247019

247018

247017

247016

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.12.06

2016.11.03

2016.11.03

2016.12.06

2016.12.06

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2461
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34331

34332

34333

34334

34335

34336

34337

34338

34339

34340

34341

34342

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34329

34330

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34327

34328

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34325

34326

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34323

34324

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34321

34322

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34319

34320

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34317

34318

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34315

34316

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34313

34314

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34311

34312

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34309

34310

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34307

34308

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34304

34305

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34303

34306

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
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PT
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szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2462
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34343

34344

34345

34346

34347

34348

34349

34350

34351

34352

34353

34354

34355

34356

34357

34358

34359

34360

34361

34362

34363

34364

34365

34366

34367

34368

34369

34370

34371

34372

34373

34374

34375

34376

34377

34378

34379

34380

34381

34382

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
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000186
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000176
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000174
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000172
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000170

000169
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000163

000162
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000159
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000155

000154

000153
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000151

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2463
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34383

34384

34385

34386

34387

34388

34389

34390

34391

34392

34393

34394

34395

34396

34397

34398

34399

34400

34401

34402

34403

34404

34405

34406

34407

34408

34409

34410

34411

34412

34413

34414

34415

34416

34417

34418

34419

34420

34421

34422

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE
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A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE
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A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
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000116

000115
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000113

000112
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000200

000199

000198

000197

000196

000195

000194

000193

000192

000191

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2464
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sorszám

34423

34424

34425

34426

34427

34428

34429

34430

34431

34432

34433

34434

34435

34436

34437

34438

34439

34440

34441

34442

34443

34444

34445

34446

34447

34448

34449

34450

34451

34452

34453

34454

34455

34456

34457

34458

34459

34460

34461

34462

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

000090

000089

000088

000087

000086

000085

000084

000083

000082

000081

000080

000079

000078

000077

000076

000075

000074

000073

000072

000071

000070

000069

000068

000067

000066

000065

000064

000063

000062

000061

000150

000149

000148

000147

000146

000145

000144

000143

000142

000141

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2465
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34466

34467

34468

34469

34470

34471

34472

34473

34474

34475

34476

34477

34478

34479

34480

34481

34482

34483

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34486

34487

34488

34489

34490

34491

34492

34493

34494

34495

34496

34497

34498

34499

34500

34501

34502

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34465

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34464

34484

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34463

34485

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

J

J

J

J

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

000030

000029

000028

000027

000026

000025

000024

000023

000022

000021

000020

000019

000018

000017

000016

000100

000099

000098

000097

000096

000110

000109

000108

000107

000106

000105

000104

000103

000102

000101

000100

000099

000098

000097

000096

000095

000094

000093

000092

000091

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2466
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34506

34507

34508

34509

34510

34511

34512

34513

34514

34515

34516

34517

34518

34519

34520

34521

34522

34523

34524

34525

34526

34527

34528

34529

34530

34531

34532

34533

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34540

34541

34542

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34538

34539

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34536

34537

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34505

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34504

34534

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34503

34535

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

000056

000055

000054

000053

000052

000051

000050

000049

000048

000047

000060

000059

000058

000057

000056

000055

000054

000053

000052

000051

000050

000049

000048

000047

000046

000045

000044

000043

000042

000041

000040

000039

000038

000037

000036

000035

000034

000033

000032

000031

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

2016.11.11

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2467
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34579

34580

34581

34582

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34577

34578

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34575

34576

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34573

34574

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34571

34572

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34569

34570

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34567

34568

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34565

34566

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34563

34564

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34561

34562

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34559

34560

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34557

34558

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34555

34556

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34553

34554

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34551

34552

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34549

34550

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34547

34548

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34544

34545

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

34543

34546

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

A.Tü.1156/PPKE

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

sorozatjel

000096

000095

000094

000093

000092

000091

000090

000089

000088

000087

000086

000085

000084

000083

000082

000081

000080

000079

000078

000077

000076

000075

000074

000073

000072

000071

000070

000069

000068

000067

000066

000065

000064

000063

000062

000061

000060

000059

000058

000057

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

2016.11.14

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka
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Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34616

34617

34618

34619

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34614

34615

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34612

34613

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34610

34611

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34608

34609

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34606

34607

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34604

Golgota Teológiai Főiskola

34603

34605

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34600

34601

Golgota Teológiai Főiskola

34599

34602

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34597

34598

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34595

34596

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34593

34594

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34591

34592

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34589

34590

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34587

34588

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

34584

34585

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

34583

34586

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.TÜ.2900/MA

formanyomtatvány – oklevél
idegen nyelvű oldala

formanyomtatvány – oklevél

A.Tü.1123

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevél

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

H

sorozatjel

000068

000067

000066

000065

000064

000063

000062

000061

000060

000059

000058

000057

000056

000055

000054

000053

000052

000051

000050

000049

000048

000047

000046

000045

000043

000040

000039

000038

000037

000036

000035

000034

000033

000032

000031

019816

nincs nyomdai sorszám

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

3/2013 Teo068/2010

2/2013 Teo055/2010

1/2013 Teo 30/2010

14/2013 Teo 105/2010

17/2013 Teo 49/2010

16/2013 Teo 79/2010

19/2013 Teo 93/2010

8/2013 Teo 101/2010

37/1984

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Zeneiskolai Tanárképző Intézet Budapesti
Tagozata

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2016.12.16

2016.12.15

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány - az oklevél nem
tartalmaz idegen nyelvű oldalt

elveszett vagy megrongálódott érvénytelenített
oklevél

Az érvénytelenítés oka
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Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34653

34654

34655

34656

34657

34658

34659

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34651

34652

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34649

34650

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34647

34648

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34645

34646

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34643

34644

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34641

34642

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34639

34640

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34637

34638

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34635

34636

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34633

Golgota Teológiai Főiskola

34632

34634

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34630

34631

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34628

34629

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34626

34627

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34624

34625

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34621

34622

Golgota Teológiai Főiskola

34620

34623

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

sorozatjel

000108

000107

000106

000105

000104

000103

000102

000101

000100

000099

000098

000097

000096

000095

000094

000093

000092

000091

000090

000089

000088

000087

000086

000085

000084

000083

000082

000081

000080

000079

000078

000077

000076

000075

000074

000073

000072

000071

000070

000069

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

25/2013 Teo 120/2010

15/2013 Teo 04/2010

20/103 Teo 64/2010

21/2013 Teo 91/2010

32/2013 Teo 39/2010

23/2013 Teo 73/2010

19/2014 Teo 14/2011

21/2014 Teo 58/2010

26/2014 Teo 44/2010

27/2014 Gtf6264

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka
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Golgota Teológiai Főiskola

34673

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34684

34685

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34696

34697

34698

34699

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34694

34695

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34692

34693

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34690

34691

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34688

34689

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34683

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34682

34686

Golgota Teológiai Főiskola

34681

34687

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34679

Golgota Teológiai Főiskola

34678

34680

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34676

34677

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34671

34672

34674

Golgota Teológiai Főiskola

34670

34675

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34667

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34668

Golgota Teológiai Főiskola

34665

34666

34669

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34662

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

34661

34663

Golgota Teológiai Főiskola

34660

34664

Bejelentő intézmény neve

Sorszám

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

Formanyomtatvány típusa
PT

PT
PT

A.TÜ.2900/MA
A.TÜ.2900/MA

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

A.Tü.1150/F

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

E

E

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

sorozatjel

055769

055763

000150

000149

000148

000147

000146

000145

000144

000143

000142

000141

000140

000138

000137

000134

000133

000132

000131

000130

000128

000127

000126

000125

000124

000123

000122

000121

000120

000119

000118

000117

000116

000115

000114

000113

000112

000111

000110

000109

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

6/2014 Teo 13/2011

18/2014 Gtf/325

19/2014 Teo 71/2010

3/2014 Teo 63/2010

2/2014 Gtf/199

7/2014 Teo 12/2011

17/2014 Gtf/268

13/2014 Gtf/270

14/2014 Gtf/262

12/2014 Gtf/141

27/2013 Teo 111/2010

31/2013 Teo 15/2010

28/2013 Teo 119/2010

33/2013 Teo 12/2010

30/3013 Teo 42/2010

26/2013 Teo 40/2010

4/2013 Teo 102/2010

24/2013 Teo 25/2010

4/2013 Teo 102/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

Az érvénytelenítés oka

2471
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34700

34701

34702

34703

34704

34705

34706

34707

34708

34709

34710

34711

34712

34713

34714

34715

34716

34717

34718

34719

34720

34721

34722

34723

34724

34725

34726

34727

34728

34729

34730

34731

34732

34733

34734

34735

34736

34737

34738

34739

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

oklevél

formanyomtatvány – oklevél

formanyomtatvány – oklevél

Formanyomtatvány típusa

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

A.TÜ.2900/MA

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

szám

058532

058529

G
G

058522

058504

058501

055842

055838

055837

055836

055835

055834

055826

055823

055821

055820

055819

055818

055817

055804

055803

055802

055801

055800

055799

055798

055797

055796

055795

055794

055793

055792

055791

055790

055789

055788

055787

055786

055785

055782

055772

G

G

G

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

sorozatjel

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

Teo 73/2010

Teo 120/2010

Teo 25/2010

Teo 115/2010

Teo 102/2010

Teo 30/2010

Teo 57/2010

Teo 91/2010

Teo 64/2010

Teo 93/2010

Teo 43/2010

Teo 49/2010

Teo 79/2010

Teo 04/2010

Teo 101/2010

Teo 65/2010

Teo 68/2010

Teo 55/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevél

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2472
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34740

34741

34742

34743

34744

34745

34746

34747

34748

34749

34750

34751

34752

34753

34754

34755

34756

34757

34758

34759

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

215520

215519

215518

215517

215516

215515

215514

215513

215512

215511

215510

215509

215508

215507

215506

215505

215504

215503

215502

215501

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2473
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34760

34761

34762

34763

34764

34765

34766

34767

34768

34769

34770

34771

34772

34773

34774

34775

34776

34777

34778

34779

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

215570

215569

215568

215567

215566

215535

215534

215533

215532

215531

215530

215529

215528

215527

215526

215525

215524

215523

215522

215521

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2474
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34780

34781

34782

34783

34784

34785

34786

34787

34788

34789

34790

34791

34792

34793

34794

34795

34796

34797

34798

34799

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

215626

215625

215624

215623

215622

215621

215620

215619

215618

215617

215616

215615

215614

215613

215612

215611

215610

215609

215608

215571

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2475
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34800

34801

34802

34803

34804

34805

34806

34807

34808

34809

34810

34811

34812

34813

34814

34815

34816

34817

34818

34819

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

215646

215645

215644

215643

215642

215641

215640

215639

215638

215637

215636

215635

215634

215633

215632

215631

215630

215629

215628

215627

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2476
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34820

34821

34822

34823

34824

34825

34826

34827

34828

34829

34830

34831

34832

34833

34834

34835

34836

34837

34838

34839

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

215666

215665

215664

215663

215662

215661

215660

215659

215658

215657

215656

215655

215654

215653

215652

215651

215650

215649

215648

215647

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2477
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34840

34841

34842

34843

34844

34845

34846

34847

34848

34849

34850

34851

34852

34853

34854

34855

34856

34857

34858

34859

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

215686

215685

215684

215683

215682

215681

215680

215679

215678

215677

215676

215675

215674

215673

215672

215671

215670

215669

215668

215667

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2478
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34860

34861

34862

34863

34864

34865

34866

34867

34868

34869

34870

34871

34872

34873

34874

34875

34876

34877

34878

34879

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

sorozatjel

333011

333010

333009

333008

333007

333006

215700

215699

215698

215697

215696

215695

215694

215693

215692

215691

215690

215689

215688

215687

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2479
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34880

34881

34882

34883

34884

34885

34886

34887

34888

34889

34890

34891

34892

34893

34894

34895

34896

34897

34898

34899

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333031

333030

333029

333028

333027

333026

333025

333024

333023

333022

333021

333020

333019

333018

333017

333016

333015

333014

333013

333012

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34900

34901

34902

34903

34904

34905

34906

34907

34908

34909

34910

34911

34912

34913

34914

34915

34916

34917

34918

34919

34920

34921

34922

34923

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333062

333061

333060

333059

333058

333057

333056

333055

333054

333046

333045

333044

333043

333042

333041

333040

333039

333038

333037

333036

333035

333034

333033

333032

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

27/2013 Teo 111/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2481
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34924

34925

34926

34927

34928

34929

34930

34931

34932

34933

34934

34935

34936

34937

34938

34939

34940

34941

34942

34943

34944

34945

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333088

333087

333086

333085

333084

333082

333081

333080

333079

333078

333075

333074

333073

333072

333071

333070

333069

333068

333067

333066

333065

333064

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

32/2013 Teo 39/2010

28/2013 Teo 119/2010

26/2013 Teo 40/2010

31/2013 Teo 15/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2482
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34946

34947

34948

34949

34950

34951

34952

34953

34954

34955

34956

34957

34958

34959

34960

34961

34962

34963

34964

34965

34966

34967

34968

34969

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333121

333120

333119

333118

333117

333110

333109

333108

333107

333106

333105

333104

333103

333102

333101

333097

333096

333095

333094

333093

333092

333091

333090

333089

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

12/2013 Teo 101/2010

12/2013 Teo 101/2010

12/2013 Teo 101/2010

12/2013 Teo 101/2010

4/2013 Teo 102/2010

4/2013 Teo 102/2010

4/2013 Teo 102/2010

4/2013 Teo 102/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2483
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34970

34971

34972

34973

34974

34975

34976

34977

34978

34979

34980

34981

34982

34983

34984

34985

34986

34987

34988

34989

34990

34991

34992

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány típusa
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333146

333145

333144

333145

333142

333141

333140

333139

333138

333137

333136

333135

333134

333133

333132

333131

333130

333129

333126

333125

333124

333123

333122

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

26/2013 Teo 40/2010

26/2013 Teo 40/2010

28/2013 Teo 119/2010

28/2013 Teo 119/2010

26/2013 Teo 40/2010

26/2013 Teo 40/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

Az érvénytelenítés oka

2484
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

34993

34994

34995

34996

34997

34998

34999

35000

35001

35002

35003

35004

35005

35006

35007

35008

35009

35010

35011

35012

35013

35014

35015

A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány típusa
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333169

333168

333167

333166

333165

333164

333163

333162

333161

333160

333159

333158

333157

333156

333155

333154

333153

333152

333151

333150

333149

333148

333147

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

32/2013 Teo 39/2010

32/2013 Teo 39/2010

31/2013 Teo 15/2010

31/2013 Teo 15/2010

28/2013 Teo 119/2010

28/2013 Teo 119/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

Az érvénytelenítés oka

2485
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35016

35017

35018

35019

35020

35021

35022

35023

35024

35025

35026

35027

35028

35029

35030

35031

35032

35033

35034

35035

35036

35037

35038

35039

35040

35041

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333197

333196

333195

333194

333193

333192

333191

333190

333189

333188

333187

333186

333184

333183

333182

333181

333180

333178

333177

333176

333175

333174

333173

333172

333171

333170

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

26/2013 Teo 40/2010

31/2013 Teo 15/2010

28/2013 Teo 119/2010

31/2013 Teo 15/2010

26/2013 Teo 40/2010

32/2013 Teo 39/2010

28/2013 Teo 119/2010

31/2013 Teo 15/2010

26/2013 Teo 40/2010

32/2013 Teo 39/2010

32/2013 Teo 39/2010

32/2013 Teo 39/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2486
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35042

35043

35044

35045

35046

35047

35048

35049

35050

35051

35052

35053

35054

35055

35056

35057

35058

35059

35060

35061

35062

35063

35064

35065

35066

35067

35068

35069

35070

35071

35072

35073

35074

35075

35076

35077

35078

35079

35080

35081

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány típusa

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333242

333241

333240

333239

333238

333237

333236

333235

333234

333233

333232

333231

333230

333229

333228

333227

333226

333225

333224

333223

333222

333221

333220

333219

333218

333217

333216

333215

333214

333213

333208

333207

333206

333205

333204

333203

333202

333201

333199

333198

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

4/2013 Teo 102/2010

4/2013 Teo 102/2010

19/2013 Teo 93/2010

19/2013 Teo 93/2010

19/2013 Teo 93/2010

19/2013 Teo 93/2010

21/2013

21/2013

21/2013

21/2013

16/2013 Teo 79/2010

16/2013 Teo 79/2010

16/2013 Teo 79/2010

16/2013 Teo 79/2010

23/2013 Teo 73/2010

23/2013 Teo 73/2010

23/2013 Teo 73/2010

23/2013 Teo 73/2010

8/2013 Teo 65/2010

8/2013 Teo 65/2010

8/2013 Teo 65/2010

8/2013 Teo 65/2010

22/2013 Teo 57/2010

22/2013 Teo 57/2010

22/2013 Teo 57/2010

22/2013 Teo 57/2010

17/2013 Teo 49/2010

17/2013 Teo 49/2010

17/2013 Teo 49/2010

17/2013 Teo 49/2010

24/2013 Teo 25/2010

24/2013 Teo 25/2010

24/2013 Teo 25/2010

24/2013 Teo 25/2010

15/2013 Teo 04/2010

15/2013 Teo 04/2010

15/2013 Teo 04/2010

15/2013 Teo 04/2010

32/2013 Teo 39/2010

28/2013 Teo 119/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet
hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

2015.10.26

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

Az érvénytelenítés oka

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

2487
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35082

35083

35084

35085

35086

35087

35088

35089

35090

35091

35092

35093

35094

35095

35096

35097

35098

35099

35100

35101

35102

35103

35104

35105

35106

35107

35108

35109

35110

35111

35112

35113

35114

35115

35116

35117

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003
A.Tü.1003

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány típusa
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333282

333281

333280

333279

333278

333277

333276

333275

333274

333273

333268

333267

333266

333265

333264

333263

333262

333261

333260

333259

333258

333257

333256

333255

333254

333253

333252

333251

333250

333249

333248

333247

333246

333245

333244

333243

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

8/2013 Teo 65/2010

8/2013 Teo 65/2010

17/2013 Teo 49/2010

17/2013 Teo 49/2010

17/2013 Teo 49/2010

17/2013 Teo 49/2010

22/2013 Teo 57/2010

22/2013 Teo 57/2010

22/2013 Teo 57/2010

22/2013 Teo 57/2010

24/2013 Teo 25/2010

24/2013 Teo 25/2010

24/2013 Teo 25/2010

24/2013 Teo 25/2010

15/2013 Teo 04/2010

15/2013 Teo 04/2010

15/2013 Teo 04/2010

15/2013 Teo 04/2010

5/2013 Teo 115/2013

5/2013 Teo 115/2012

5/2013 Teo 115/2011

5/2013 Teo 115/2010

14/2013 Teo 105/2010

14/2013 Teo 105/2010

14/2013 Teo 105/2010

14/2013 Teo 105/2010

12/2013 Teo 101/2010

12/2013 Teo 101/2010

12/2013 Teo 101/2010

12/2013 Teo 101/2010

4/2013 Teo 102/2010

4/2013 Teo 102/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

Az érvénytelenítés oka

2488
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35118

35119

35120

35121

35122

35123

35124

35125

35126

35127

35128

35129

35130

35131

35132

35133

35134

35135

35136

35137

35138

35139

35140

35141

35142

35143

35144

35145

35146

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány típusa
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333311

333310

333309

333308

333307

333306

333305

333304

333303

333302

333301

333300

333299

333298

333297

333296

333295

333294

333293

333292

333291

333290

333289

333288

333287

333286

333285

333284

333283

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

19/2013 Teo 93/2010

19/2013 Teo 93/2010

19/2013 Teo 93/2010

19/2013 Teo 93/2010

21/2013

21/2013

21/2013

21/2013

16/2013 Teo 79/2010

16/2013 Teo 79/2010

16/2013 Teo 79/2010

16/2013 Teo 79/2010

23/2013 Teo 73/2010

23/2013 Teo 73/2010

23/2013 Teo 73/2010

23/2013 Teo 73/2010

8/2013 Teo 65/2010

8/2013 Teo 65/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

Az érvénytelenítés oka

2489
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35147

35148

35149

35150

35151

35152

35153

35154

35155

35156

35157

35158

35159

35160

35161

35162

35163

35164

35165

35166

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333331

333330

333329

333328

333327

333326

333325

333324

333323

333322

333321

333320

333319

333318

333317

333316

333315

333314

333313

333312

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2490
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35167

35168

35169

35170

35171

35172

35173

35174

35175

35176

35177

35178

35179

35180

35181

35182

35183

35184

35185

35186

35187

35188

35189

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

Formanyomtatvány típusa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333362

333361

333360

333359

333358

333357

333348

333347

333346

333345

333344

333343

333342

333341

333340

333339

333338

333337

333336

333335

333334

333333

333332

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

25/2013 Teo 120/2010

25/2013 Teo 120/2010

25/2013 Teo 120/2010

25/2013 Teo 120/2010

25/2013 Teo 120/2010

25/2013 Teo 120/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2491
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35190

35191

35192

35193

35194

35195

35196

35197

35198

35199

35200

35201

35202

35203

35204

35205

35206

35207

35208

35209

35210

35211

35212

35213

35214

35215

35216

35217

35218

35219

35220

A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

A.Tü.1003

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

oklevélmelléklet

Formanyomtatvány típusa
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333409

333408

333407

333406

333405

333404

333403

333402

333401

333392

333391

333390

333389

333388

333387

333386

333385

333376

333375

333374

333373

333372

333371

333370

333369

333368

333367

333366

333365

333364

333363

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai

20/2013 Teo 64/2016

20/2013 Teo 64/2015

20/2013 Teo 64/2014

20/2013 Teo 64/2013

1/2013 Teo 30/2010

1/2013 Teo 30/2010

1/2013 Teo 30/2010

1/2013 Teo 30/2010

20/2013 Teo 64/2013

20/2013 Teo 64/2012

20/2013 Teo 64/2011

20/2013 Teo 64/2010

1/2013 Teo 30/2010

1/2013 Teo 30/2010

1/2013 Teo 30/2010

1/2013 Teo 30/2010

31/2013 Teo 15/2010

31/2013 Teo 15/2010

31/2013 Teo 15/2010

31/2013 Teo 15/2010

25/2013 Teo 120/2011

25/2013 Teo 120/2010

Intézmény által adott
sorszám

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

hibás érvénytelenített oklevélmelléklet

Az érvénytelenítés oka

2492
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35221

35222

35223

35224

35225

35226

35227

35228

35229

35230

35231

35232

35233

35234

35235

35236

35237

35238

35239

35240

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333429

333428

333427

333426

333425

333424

333423

333422

333421

333420

333419

333418

333417

333416

333415

333414

333413

333412

333411

333410

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2493
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35241

35242

35243

35244

35245

35246

35247

35248

35249

35250

35251

35252

35253

35254

35255

35256

35257

35258

35259

35260

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333449

333448

333447

333446

333445

333444

333443

333442

333441

333440

333439

333438

333437

333436

333435

333434

333433

333432

333431

333430

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2494
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35261

35262

35263

35264

35265

35266

35267

35268

35269

35270

35271

35272

35273

35274

35275

35276

35277

35278

35279

35280

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333469

333468

333467

333466

333465

333464

333463

333462

333461

333460

333459

333458

333457

333456

333455

333454

333453

333452

333451

333450

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2495
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35281

35282

35283

35284

35285

35286

35287

35288

35289

35290

35291

35292

35293

35294

35295

35296

35297

35298

35299

35300

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

333489

333488

333487

333486

333485

333484

333483

333482

333481

333480

333479

333478

333477

333476

333475

333474

333473

333472

333471

333470

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2496
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35301

35302

35303

35304

35305

35306

35307

35308

35309

35310

35311

35312

35313

35314

35315

35316

35317

35318

35319

35320

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorozatjel

064509

064508

064507

064506

064505

064504

064503

064502

064501

333500

333499

333498

333497

333496

333495

333494

333493

333492

333491

333490

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2497
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35321

35322

35323

35324

35325

35326

35327

35328

35329

35330

35331

35332

35333

35334

35335

35336

35337

35338

35339

35340

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

sorozatjel

064547

064546

064545

064544

064543

064536

064535

064534

064521

064520

064519

064518

064517

064516

064515

064514

064513

064512

064511

064510

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2498
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35341

35342

35343

35344

35345

35346

35347

35348

35349

35350

35351

35352

35353

35354

35355

35356

35357

35358

35359

35360

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

sorozatjel

064693

064665

064664

064663

064575

064574

064573

064572

064571

064570

064557

064556

064555

064554

064553

064552

064551

064550

064549

064548

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2499
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35361

35362

35363

35364

35365

35366

35367

35368

35369

35370

35371

35372

35373

35374

35375

35376

35377

35378

35379

35380

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

sorozatjel

065005

065004

065003

065002

065001

064732

064731

064730

064729

064728

064727

064714

064713

064712

064711

064698

064697

064696

064695

064694

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2500
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35381

35382

35383

35384

35385

35386

35387

35388

35389

35390

35391

35392

35393

35394

35395

35396

35397

35398

35399

35400

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

sorozatjel

065085

065084

065083

065082

065081

065080

065079

065078

065077

065076

065015

065014

065013

065012

065011

065010

065009

065008

065007

065006

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

Az érvénytelenítés oka

2501
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 2. szám

Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35401

35402

35403

35404

35405

35406

35407

35408

35409

35410

35411

35412

35413

35414

35415

35416

35417

35418

35419

35420

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

sorozatjel

065105

065104

065103

065102

065101

065100

065099

065098

065097

065096

065095

065094

065093

065092

065091

065090

065089

065088

065087

065086

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány
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Bejelentő intézmény neve

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Golgota Teológiai Főiskola

Sorszám

35421

35422

35423

35424

35425

35426

35427

35428

35429

35430

35431

Formanyomtatvány cikkszáma
üres karakterek nélkül
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003
A.Tü.1003

Formanyomtatvány típusa

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet

formanyomtatvány
– oklevélmelléklet
PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

sorozatjel

065200

065199

065198

065197

065196

065117

065116

065115

065114

065113

065112

szám

Formanyomtatvány nyomdai sorszáma

A nyomtatvány adatai
Intézmény által adott
sorszám
Kiállító intézmény neve

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

2015.10.26

Az érvénytelenítés
dátuma

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány

kivont formanyomtatvány
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