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Osztályozó vizsga tantárgyi követelmények 

Tantárgy neve: Irodalom 

Évf. Témakör szóbeli 

9. 

1. Műnemek és műfajok 
2. Mítosz, mitológia 
3. A Biblia 
4. Az ókori görög epika: a trójai mondakör; a homéroszi eposzok 
5. Az ókori görög líra 
6. Az ókori görög dráma (A thébai mondakör; Szophoklész: Antigoné) 
7. Az ókori római költészet 
8. A középkor irodalma 
9. A reneszánsz irodalmából: az itáliai (Petrarca, Boccaccio), a magyar 

(Janus Pannonius, Balassi Bálint) és az angol reneszánsz (Shakespeare) 
10. A barokk korszak irodalmából: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem; a kuruc 

kor költészete 
11. A francia klasszicista dráma: Moliére: Tartuffe 

X 

10. 

1. Az európai felvilágosodás irodalmából: az angol, a francia és a német 
klasszicizmus 

2. A magyar felvilágosodás irodalmából: Bessenyei György, Batsányi János, 
Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

3. Az európai romantika irodalmából: a német, az angol, a francia és az 
orosz romantika 

4. Irányzatok határán: a romantikától a realizmusig (Stendhal, Balzac) 
5. A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából: Katona József: 

Bánk bán, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Jókai Mór 

X 

11. 

1. A magyar romantika irodalmából: Arany János 
2. Vajda János költészete 
3. Madách Imre: Az ember tragédiája 
4. Mikszáth Kálmán elbeszélései 
5. Mikszáth Kálmán regényei 
6. Az orosz realizmus: Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov 
7. A líra átalakulása a 19. sz. második felében: Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud, Rilke 
8. A Nyugat 
9. Ady Endre költészete 
10. Móricz Zsigmond novellái 
11. Móricz Zsigmond regényei 

X 

12. 

1. Babits Mihály költészete 
2. Kosztolányi Dezső költészete 
3. Kosztolányi Dezső novellái, regényei 
4. Juhász Gyula költészete 
5. Tóth Árpád költészete 
6. Az avantgárd irányzatai, alkotói 
7. Thomas Mann: Mario és a varázsló 
8. Franz Kafka: Az átváltozás 
9. Brecht epikus színháza 
10. Szabó Lőrinc költészete 
11. Illyés Gyula költészete 
12. József Attila életműve 
13. Radnóti Miklós költészete 

X 
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14. Örkény István egyperces novellái 
15. Örkény István: Tóték 
16. Weöres Sándor költészete 
17. Pilinszky János költészete 
18. Nagy László költészete 
19. Kertész Imre: Sorstalanság 

Tantárgy neve: Magyar nyelv 

évf. témakör írásbeli  szóbeli  gyak. 

9. 

1. A kommunikáció 
2. Anyanyelvünk szintjei: hangok, szóelemek, szavak, mondatok 
3. Helyesírásunk alapelvei; helyesírási szabályok 
4. Jelek és jelrendszerek 
5. A szöveg 

 
x 
 
x 

 

x 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

10. 

1. Hangalak és jelentés kapcsolata 
2. Szövegtípusok 
3. Stilisztikai ismeretek 
4. Stílusrétegek, stílusárnyalatok 

 
 
 
x 

x 
x 
x 

 

11. 

1. Jelek, jeltípusok 
2. A zeneiség stíluseszközei 
3. A szókincs stilisztikája 
4. Szóképek és alakzatok 
5. Nem nyelvi stíluseszközök 
6. Retorikai ismeretek 
7. Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

 

x 
 

 

12. 

1. Nyelv és társadalom 
2. Nyelv és gondolkodás 
3. A nyelvek eredete, típusai 
4. A magyar nyelv történetének főbb korszakai, jellemzői 
5. A határon túli magyarok nyelvhasználata 
6. Nyelvi politika itthon és határainkon túl 

 

x 
 

 

 

Tantárgy neve: Történelem 

évf. témakör szóbeli  

9. 

Őskor és ókori kelet 
Ókori Hellász 
Ókori Róma 
Középkor története 
Magyarország története az államalapítástól 1490-ig 

x 
 

10. 

Kora újkor története 1492-1701 
Magyarország a kora újkorban 1490-1711 
Egyetemes történelem 1701-1849 
Magyarország története 1711-1790 

x 
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11. 

Egyetemes történelem 1849-1914 
Magyarország története 1849-1914 
Az I. világháború és következményei 
Magyarország története 1920-1938 
A II. világháború 

x 
 

12. 

Egyetemes történelem 1945-1967 
Magyarország története 1945-1956 
Egyetemes történelem 1967-1990 
Kádár korszak Magyarországon 
Európai Unió 
Társadalmi ismeretek 
Állampolgári ismeretek 
Pénzügyi és gazdasági kultúra 

x 
 

Tantárgy neve: Számolási készség, matematika 

évfolyam témakör írásbeli 

9/NY 
számolási készség 
fejlesztése 

I. Gondolkodási, megismerési módszerek 
II. Számtan, algebra 
III. Geometria 
IV. Számhalmazok, műveletek 
V. Függvények, sorozatok 

VI. Arányosság, százalékszámítás 

X 

9. 
matematika 

I. Halmazok, kombinatorika 
II. Geometria 
III. Algebra 
IV. Függvények 
V. Statisztika, valószínűségszámítás 

VI. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

X 

10. 
matematika 

I. Műveletek négyzetgyökökkel és n-edik gyökkel 
II. Másodfokú függvények, egyenletek 
III. Gyökös egyenletek 
IV. Szöveges feladatok, egyenletrendszerek 
V. Hasonlósági transzformáció 

VI. Számolás szögfüggvényekkel 

X 

11. 
matematika 

I. Gráfelmélet 
II. Kombinatorika 
III. Exponenciális egyenletek 
IV. Műveletek logaritmussal, logaritmikus egyenletek 
V. Trigonometrikus függvények, egyenletek 
VI. Számolás általános háromszögben 

VII. Koordinátageometriai feladatok 

X 

12. 
matematika 

I. Feladatok számtani és mértani sorozatra 
II. Térgeometriai feladatok 
III. Statisztikai számítások 

IV. Ismétlő feladatok a négy év anyagából 

X 

 

  



4 
 

Tantárgy neve: Kémia 

évfolyam témakör írásbeli 

9. 

I. Atomok, elemek, vegyületek 
II. Kémiai kötések és kölcsönhatások 
III. Az anyagi halmazok 
IV. A kémiai átalakulások és típusaik 

X 

10. 

I. A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei 
II. A szénhidrogének és halogénezett származékai 
III.  Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
IV. Óriásmolekulák képződése 

X 

Tantárgy neve: Fizika (2018. gimnázium) 

évfolyam témakör írásbeli 

9. 

 Tájékozódás égen-földön 

 A közlekedés kinematikai problémái 

 A közlekedés dinamikai problémái 

 A tömegvonzás 

 A teljesítmény 

 Egyszerű gépek a mindennapokban 

 Rezgések, hullámok 

 Energia nélkül nem megy 

 Energiaforrásunk – a nap 

 Energiaátalakító gépek - Hasznosítható energia 

x 

10. 

 Vízkörnyezetünk fizikája 

 Hidro- és aerodinamikai jelenségek 

 Globális környezeti problémák 

 A hang és a hangszerek világa 

 Elektrosztatika 

 Az elektromos áram 

 Lakások, házak elektromos hálózata 

 Elemek, telepek 

 Az elektromos energia előállítása 

x 

11. 

 A fény természete és a látás – optika 

 Elektromágneses hullámok 

 Atom- és magfizika 

 A naprendszer fizikai viszonyai, űrkutatás 

 Csillagok, galaxisok 

x 

Tantárgy neve: Fizika (2020. gimnázium) 

évfolyam témakör írásbeli  

9. 

 Egyszerű mozgások 

 A közlekedés és sportolás fizikája 

 Energia 

 Ismétlődő mozgások 

 A melegítés és hűtés következményei 

 Víz és levegő a környezetünkben 

x 
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10. 

 Gépek 

 Szikrák, villámok 

 Elektromosság a környezetünkben 

 Generátorok és motorok 

 A hullámok szerepe a kommunikációban 

 Képek és látás 

 Az atomok és a fény 

 Környezetünk épségének megőrzése 

 A Világegyetem megismerése 

x 

Tantárgy neve: Földrajz 

évfolyam témakör írásbeli  

10. 

A Föld és kozmikus környezete; A földi tér 
ábrázolása; A Föld mint kőzetbolygó; A légkör 
földrajza; A vízburok földrajza; A földrajzi 
övezetesség; Társadalmi folyamatok a 21. sz. 
elején 

x 

11. 

A világgazdaság jellemző folyamatai; A 
társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 
különbségei Európában; Az Európán kívüli 
kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági 
különbségei 

x 

12. 
Hazánk helye és kapcsolatai Európában; 
Kontinensek földrajza; Globális világproblémák 

x 

Tantárgy neve: Komplex természettudomány 

évfolyam témakörök írásbeli  

9. 

1. Hogyan működik a természettudomány? 
2. A tudomány módszerei 
3. Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 
4. Halmazok 
5. Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az idő-

járás elemei 
6. Mechanikai energia 
7. Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. 
8. Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája 
9. Formák és arányok a természetben 
10. Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. 
11. Szerves molekulák a mindennapokban 
12. Elektromosság, mágnesesség 
13. Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 
14. Atomi aktivitás 
15. A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 
16. Mi a fény? 
17. Állandóság és változatok – információ, szexualitás, 

az emberi élet szakaszai 
18. Honnan hová? 

X 
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19. Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. 
20. Az ember társas viselkedése 
21. Az evolúció színpada és szereplői 

Tantárgy neve: Biológia 

évfolyam témakör írásbeli 

9. 

2020NAT 

A biológia tudománya 
Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 
Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet 
A Föld és a Kárpát-medence értékei, az életközösségek biológiai sokféle-
sége 
A biológiai evolúció 
Ember és bioszféra – fenntarthatóság 
Élet és energia 
Sejtek, szövetek, szervek 
A sejt és a genom szerveződése és működése 
Az élet eredete és feltételei 
A változékonyság molekuláris alapjai, sejt és genom 

x 

10. 

2020NAT 

Az ember szervezete és egészsége 
Testkép, testalkat és mozgás 
Anyagforgalom 
Érzékelés, szabályozás 
Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 
Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
Öröklődés és evolúció 
Egyedszintű öröklődés 

x 

10. 

2012NAT 

Vírusok, prokarióták, egyszerűbb eukarióták 
Az állatok teste és életműködése 
A legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai 
Az állatok viselkedése 
Növények teste és életműködése 
A legfontosabb növénytörzsek képviselőinek sajátosságai 
Gombák 

x 

11. 

2012NAT 

 A sejtek felépítése, működése és az öröklődés 

Az ember teste és életműködései I. 
A bőr és a bőrelváltozások 
Csontváz és vázizomzat  
Mozgás és egészség 
Az emésztőrendszer és egészségvédelme  
A légzőrendszer és betegségének megelőzése  
A keringési rendszer felépítése és működése  
Szív és érrendszeri betegségek és megelőzésük 
Az immunrendszer 
A kiválasztórendszer és egészsége  

IV. Az ember teste és életműködései II. – Idegrendszer és 

hormonrendszer 
Életfolyamatok szabályozása 
A központi és a környéki idegrendszer 
Vegetatív idegrendszer  
Reflexműködések  

x 
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A tanulás idegrendszeri alapjai 
A látás 
A hallás és az egyensúlyérzékelés 
Hormonrendszer  
V. Általános egészségügyi ismeretek 
Drogprevenció 
A környezetszennyezés hatása az egészségre 
A családtervezés 
Elsősegélynyújtási alapismeretek 

12. 

2012NAT 

Genetika 
A sejtciklus és a kromoszómák 
Mendel nyomában  
az öröklődés alapjai 
Öröklődésmenetek 
Biotechnológia, géntechnológia, klónozás 
Az ember szaporodása 
A női ivarszervek 
A hím ivarszervek 
A megtermékenyítés és az embrionális fejlődés 
Bioszféra jelene és jövője 
Környezetszennyezés. 
Talajszennyezés 
Vízszennyezés 
Levegőszennyezés 
Hulladékszennyezés 

x 

Tantárgy neve: Digitális kultúra, Informatika 

évf. témakör írásbeli gyakorlati 

9/Ny 

 Számítógépes alapismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Prezentáció 

 Online alapismeretek 

X X 
X 
X 
X 

9. 

 Szövegszerkesztés 

 Számítógépes grafika – képfeldolgozás 

 Multimédiás dokumentumok készítése 

 Számítógépes grafika - vektorgrafika 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Publikálás a világhálón 

 Táblázatkezelés 

 IX. Az információs társadalom, e-Világ 

 Online kommunikáció 

 A digitális eszközök használata 

 X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

10. 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

 A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 
kiválasztása 

 Algoritmizálás és adatmodellezés 

 Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 Információkeresés, információközlési rendszerek 

 Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

 X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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 Médiainformatika 

 Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: Angol nyelv 

évf. témakör szóbeli  

9NY Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (LEVEL B1 elementary TOPICS 1-8) X 

9. Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (LEVEL A2 beginner) X 

9E Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (Level B1 elementary TOPICS 1-17) X 

10. Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (Level B1 elementary TOPICS 1-8) X 

10E Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (Level B2 intermediate) X 

11. Lásd: https://eclexam.eu/topics/  (Level B1 elementary TOPICS 1-12) X 

11E Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (Level C1 advanced) X 

12. Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (Level B1 elementary TOPICS 1-17) X 

12E Lásd: https://eclexam.eu/topics/ (Level C1 advanced) X 

Tantárgy neve: Német nyelv (1. idegen nyelv) 

évf. témakör írásbeli szóbeli  

9. 

 Präsens 
 Präsens mit Vokalwechsel  
 trennbare Verben 
 Präteritum 
 (szabályos és rendhagyó igék) 
 Perfekt (sein/haben) 
 Futur mit werden 
 es, man 
 Possessivpronomen 
 (mein, dein) 
 Genitiv mit von, -s 
 Wie oft? 
 selten, manchmal, oft, immer, nie 
 einmal, zweimal 
 Präpositionen 
 Modalverben 
 Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel? 
 und/oder/aber/denn 
 das, ich, mich, mein, mir, dir  
 dieser/diese/dieses 

X  

9. 

 A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

 Családi kapcsolatok. 

 Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

 Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

 Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és 
kezelésük. 

 X 

https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/
https://eclexam.eu/topics/


9 
 

 Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

 A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  

 Időjárás 

 Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe.  Az ismeret-
szerzés különböző módjai. 
Foglalkozások Diákmunka.  

 Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországok-
ban. 

 Életünk és a stressz: szabadidős stressz 
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 

 Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, 
tartományok nevezetességei.) 
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.  

 

10. 

 liegen/legen, stehen/stellen 

 Modalverben im Präteritum (konnte, wollte, musste, 
durfte) 

 sich-Verben 

 gehören + D. (<>gehören zu) 

 auf, vor, hinter, neben (A/D) 

 Präpositionen mit dem Akkusativ (über, durch) 

 voriges/nächstes, gegen, monatlich/wöchentlich 

 Wie lange? , von … bis, seit 

 Was für ein? Welcher? 

 (Adjektivdeklination) 

 trotzdem, weil, dass, ob 

 kettős kötőszók (entweder-oder, weder-noch, sowohl-als 
auch) 

 liegen/legen, stehen/stellen 

 Modalverben im Präteritum (konnte, wollte, musste, 
durfte) 

 sich-Verben 

 gehören + D. (<>gehören zu) 

 auf, vor, hinter, neben (A/D) 

 Präpositionen mit dem Akkusativ (über, durch) 

 voriges/nächstes, gegen, monatlich/wöchentlich 

 Wie lange? , von … bis, seit 

 Was für ein? Welcher? 

 (Adjektivdeklination) 

 trotzdem, weil, dass, ob 

 kettős kötőszók (entweder-oder, weder-noch, sowohl-als 
auch) 

X  

10. 

 Személyes tervek. 

 Családtagok életének fontos állomásai 

 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási 
munkák. 

 Emberek belső jellemzése. 

 Kapcsolat generációk között. 

 A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női 
és férfi szerepek  

 Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szoká-
sok más országokban. 

 X 
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 Lakótársak.  

 Különböző lakások a világban, berendezések, szokások 
más országokban. 

 A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

 Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás. 

 Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet sze-
repe a tanulásban.  

 Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 

 Nyári munkavállalás 

 Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek 

 Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetessé-
gek, múzeum. 

 Házibuli. 

 A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros 
közlekedés.  

 Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülő-
géppel, repülőtéren. 

 Jegyvásárlás. 

 Német városok nevezetességei (Potsdam) 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számí-
tógépes tevékenységek. 

 Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

 Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

11. 

 Passiv im Präsens, Präteritum, Perfekt 
 Zustandspassiv 
 Passiv mit Modalverben 
 lassen, sollen, sollte 
 Temporalsatz (als, wenn) 
 Finalsatz (um+zu, damit) 
 zu + Infinitiv szerkezetek 
 obwohl, trotzdem 
 der/dessen 
 wer/wen/wem/wessen, wo 

X  

11. 

 Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

 Az otthon: vidék kontra város 

 Növények és állatok a környezetünkben. 

 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

 Időjárási viszonyok 

 Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 

 Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

 Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál). 
Testrészek. 
Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód. 
Extrém sportok 
Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a cél-
országokban.  
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

 Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok, Németország 

 Osztálykirándulás. 

 X 

12. 
 Plusquamperfekt 

 lassen ( Präteritum) 
X  
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 óhajtó mondat 

 feltételes múlt 

 haben+zu,  

 sein + zu 

 Főnévvé vált melléknevek  

 Melléknévi igenév 

 Temporalsatz (bevor, nachdem, bissobald, solange) 

 anstatt dass/anstatt zu 

 ohne dass/ohne zu 

 vonzatos igék, vonzatos melléknevek 

12. 

 Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a család-
ban és kezelésük.  

 Szülő-gyerek kapcsolat 

 Továbbtanulás, érettségi. Magyar-osztrák érettségi. Felsőok-
tatás 

 Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékos-
ság. 
Környezetvédelmi akciók Németországban. 
Pályaválasztás, továbbtanulás  

 Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

 Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok. Az autó ré-
szei. 

 Családi kassza: kiadások, bevételek. Vásárlás, szolgáltatások 
(például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok. 

 X 

Tantárgy neve: Német nyelv (2. idegen nyelv) 

évf. témakör írásbeli szóbeli 

9. 

 Präsens 
 Präsens mit Vokalwechsel  
 trennbare Verben 
 Präteritum 
 (szabályos és rendhagyó igék) 
 Perfekt (sein/haben) 
 Futur mit werden 
 es, man 
 Possessivpronomen 
 (mein, dein) 
 Genitiv mit von, -s 
 Wie oft? 
 selten, manchmal, oft, immer, nie 
 einmal, zweimal 
 Präpositionen 
 Modalverben 
 Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel? 
 und/oder/aber/denn 
 das, ich, mich, mein, mir, dir  
 dieser/diese/dieses 

X 

 

9. 

 A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

 Családi kapcsolatok. 

 Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

 Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

 X 



12 
 

 Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és keze-
lésük. 

 Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

 A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  

 Időjárás 

 Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés 
különböző módjai. 

10. 

 liegen/legen, stehen/stellen 
 Modalverben im Präteritum (konnte, wollte, musste, durfte) 
 sich-Verben 
 gehören + D. (<>gehören zu) 
 auf, vor, hinter, neben (A/D) 
 Präpositionen mit dem Akkusativ (über, durch) 
 voriges/nächstes, gegen, monatlich/wöchentlich 
 Wie lange? , von … bis, seit 
 Was für ein? Welcher? 
 (Adjektivdeklination) 
 trotzdem, weil, dass, ob 
 kettős kötőszók (entweder-oder, weder-noch, sowohl-als auch) 

X  

10. 

 Foglalkozások Diákmunka.  
 Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban. 
 Életünk és a stressz: szabadidős stressz 
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 
 Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tar-
tományok nevezetességei.) 
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.  

 Személyes tervek. 

 Családtagok életének fontos állomásai 

 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munka 

 Emberek belső jellemzése. 

 Kapcsolat generációk között. 

 A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi 
szerepek  

 Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más or-
szágokban. 

 Lakótársak.  

 Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más orszá-
gokban. 

 A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

 Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás. 

 Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a ta-
nulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás 

 

X 

11. 

 Passiv im Präsens, Präteritum, Perfekt 
 Zustandspassiv 
 Passiv mit Modalverben 
 lassen, sollen, sollte 
 Temporalsatz (als, wenn) 
 Finalsatz (um+zu, damit) 
 zu + Infinitiv szerkezetek 
 obwohl, trotzdem 
 der/dessen - wer/wen/wem/wessen, wo 

X  
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11. 

 Nyári munkavállalás 

 Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek 

 Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, 
múzeum. 

 Házibuli. 

 A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros köz-
lekedés.  

 Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülő-
géppel, repülőtéren. 

 Jegyvásárlás. 

 Német városok nevezetességei (Potsdam) 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számító-
gépes tevékenységek. 

 Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

 Vásárlás (menetjegy), pénzváltás 

 Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

 Az otthon: vidék kontra város 

 Növények és állatok a környezetünkben. 

 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

 Időjárási viszonyok 

 Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 

 Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

 X 

12. 

 Plusquamperfekt 
 lassen ( Präteritum) 
 óhajtó mondat 
 feltételes múlt 
 haben+zu,  
 sein + zu 
 Főnévvé vált melléknevek  
 Melléknévi igenév 
 Temporalsatz (bevor, nachdem, bissobald, solange) 
 anstatt dass/anstatt zu 
 ohne dass/ohne zu 

X  

12. 

 Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál). Testré-
szek. 

 Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód. 

 Extrém sportok 

 Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célor-
szágokban.  

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

 Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.  

 Osztálykirándulás. 

 Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban 
és kezelésük.  

 Szülő-gyerek kapcsolat 

 Továbbtanulás, érettségi. Magyar-osztrák érettségi. Felsőok-
tatás 

 X 
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Tantárgy neve: Francia nyelv (2. idegen nyelv) 
(Michel Soignet- Szabó Anita: France-Euro Express 1-2-3.) 

évf. témakör írásbeli szóbeli 

9. NYEK 

Téma:  

 Bemutat(koz)ás, tárgyak, személyek leírása, tulajdonságok 

 Országok, nemzetiségek 

 Tárgyak a térben,  színek, számok ,napok, hónapok 
 Iskola, tantárgyak, tevékenységek 

 Bevásárlás, boltok típusai, élelmiszerek, mennyiségek 

 Lakás, bútorok, 

 Ruházat, öltözködés, divat 

 Családtagok, kapcsolatok 

 Interkulturális témák: szokások, hagyományok 

 Aktuális témák 
Nyelvtan: igeragozás, visszaható igék névelők, prepozíciók, közvet-
len jövő idő, birtoklás kifejezése,passé composé 

X 

X 

9. 

Téma:  

 Szabadidő, művelődés szórakozás 

 Étkezések 

 Nyaralás, utazás turizmus 

 Napirend, tevékenységek 

 Közlekedés, közlekedési eszközök, útbaigazítás 

 Időjárás, időjárásjelentés 

 Testrészek, fájdalom kifejezése 

 Interkulturális témák: szokások, hagyományok 

 Aktuális témák 

 Múlt idejű esemény elmesélése 
Nyelvtan passé composé, imparfait, viens de.., összehasonlító 
szerkezet, igeragozás 

x 

x 

10. 

Téma:  

 Útbaigazítás, közlekedés városban, tájékozódás térképen 

 Étteremben,  rendelés 

 Telefonálás, levélírás, email  

 Közlekedés, baleset, betörés 

 Szabadidő, hobbi 

 Interkulturális témák: szokások, hagyományok 

 Aktuális témák 
Nyelvtan  igeragozás, múlt idők, jövő idő, összehasonlítás, névmá-
sok (COD, COI), kiemelő szerkezet, időhatározók, vonatkozói alá-
rendelés, függő beszéd  

X 

X 

11. 

Téma :  

 Posta, levelezés, internet 

 Turizmus  

 érzelmek kifejezése, tanácsolni, véleményt kérni, 

 Televízió / mozi 

 Művészetek 

 Párizs és nevezetességei 

 Személyek bemutatása, leírása, 

 Házimunka, munkamegosztás családon belül  

 Interkulturális témák: szokások, hagyományok, ünnepek 
 

X 
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 Aktuális témák 
Nyelvtan: prepozíciók, passzív mondat, műveltetés, feltételes 
mondat, határozói igenév, kötőmód, kettős névmásítás, vonatko-
zói mondatok, egyeztetés, tout, határozatlan, névmások   

12. 

Téma:  

 Környezetünk, környezetvédelem,  

 Életkorok, család, lakáskörülmények,  

 Művelődés, szórakozás 

 Választások, adminisztráció 

 Tudomány és technika  

 Háziállatok és vadállatok 

 Ismeretszerzés, ismeretmegosztás 

 Érzelmek kifejezése: ideális nő/ férfi 

 Aktuális témák 

 Interkulturális témák: szokások, hagyományok 

 Múltról, jelenről, jövőről beszélni, egyet(nem)értés, 
kapcsolatba lépni, tiltakozni, meggyőzni, megígérni, 
tiltakozni  

Nyelvtan : igeidők (egyeztetése), kötőmód, időhatározók, feltéte-
les múlt, függő beszéd, igeidőegyeztetés, prepozíciók, okok, követ-
kezmények kifejezése  

X 

X 

Tantárgy neve: Hittan 

Évf. Témakör írásbeli 

9. 

 Biblia: alapfogalmak, részei, szövege 
 Ószövetség:-őstörténet: Teremtéstörténet 1. és 2., Káin és Ábel, 
Bábel tornya, Noé bárkája 
 Pátriairkák kora: Ábrahám, Izsák és Jákob 

József története 
 Egyiptomból való szabadulás: Mózes, szövetségkötés,10 
parancsolat,40éves pusztai vándorlás 

X 

10. 

 Ószövetség II: Bírák kora: Józsué, Gedeon, Sámson 

                                    Királyok kora: Saul, Dávid, Salamon, 

Kis és nagypróféták 
 Újszövetség I.: részei, szövege, evangéliumok 

Jézus élete és tanításai (születés, keresztelkedése, nyilvános műkö-
dése, példabeszédei, csodatételei, szenvedése, halála és feltámadása, 
mennybemenetel, Szentlélek elküldése) 

X 

11. 

 Újszövetség II.: Katolikus levelek, Szent Pál élete és tanításai, 
Jelenések könyve 
 Dogmatika: Isten tulajdonságai,  angelológia, Krisztológia, 
Trinitológia, Mariológia, Ekklésiológia, Egyház tulajdonságai, lényegi 
jellemzői, charitológia, szentségek, végső dolgok: eszkatológia 

X 

12. 

 Liturgika: Liturgikus színek, egyházi év, egyházi ünnepek, liturgikus 
eszközök, templom részei 
 Szentségtan: kegyelem és a szentség fogalma , a 7 szentség, jelei 
hatása, kiszolgáltatója 
 Erkölcstan: alapfogalma, erények. sarkalatos és isteni erények, bűn 
fogalma  és fajtái 

X 
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13. 

 Fundamentális teológia: kinyilatkoztatás, hitvallás, hitvallási 
formulák, megváltás misztériuma, vallás és vallásosság fogalma, 
világvallások és jellemzőik 
 Bioetika:  élet kezdete, családtervezés, mesterséges 
megtermékenyítés erkölcsi kérdései (inszemináció, lombik), abortusz: 
direkt és indirekt, eutanázia; aktív és passzív, palliatív terápia,  

X 

Tantárgy neve: Ének-zene 

Évfolyam Témakör írásbeli gyak. 

9E gimnázium 

 Népdalok csoportosítása, elemzése: régi és az új stílusú 
népdal jellemzői 

 Ókor zenéje 
 Középkor zenéje: gregorián ének, trubadúrének, hangjegyek 

kialakulása, szillabikus és a melizmatikus dallam 
 A reneszánsz általános jellemzői, képzőművészet, reneszánsz 

műfajok, Tinódi Lantos Sebestyén,  Bakfark Bálint, Lassus, 
Palestrina művészete 

 Barokk általános jellemzői, barokk műfajok, barokk zenekar,   
J. S. Bach, Handel, Vivaldi művészete 

 Klasszicizmus általános jellemzői, klasszikus műfajok, a 
szimfonikus zenekar, Mozart, Haydn, Beethoven élete és 
művészete 

X 

 

10E 
gimnázium 

 Magyar népzene: népdalok elemzése (új és régi stílusú) 
 A romantika zenéje: általános jellemzők, műfajok, Schubert, 

Chopin, Liszt Ferenc, Smetana, Verdi, Erkel Ferenc, Wagner 
élete és művészete 

 Késő romantika: Dvorak 
 Századforduló  zenéje: Debussy 
 XX. századi irányzatok, jazz, Gershwin 
 Bartók Béla és Kodály Zoltán élete és művészete 

X 

 

11. évfolyam 
2016-os NAT 

 Népdalok csoportosítása, elemzése: régi és az új stílusú 
népdal jellemzői 

 Ókor zenéje 
 Középkor zenéje: gregorián ének, trubadúrének, 
  A reneszánsz általános jellemzői, képzőművészet,  reneszánsz 

műfajok, Tinódi Lantos Sebestyén,  Bakfark Bálint, Lassus, 
Palestrina művészete 

 Barokk általános jellemzői, barokk műfajok, barokk zenekar,   
J. S. Bach, Handel, Vivaldi művészete 

 Klasszicizmus általános jellemzői, klasszikus műfajok, a 
szimfonikus zenekar, Mozart, Haydn, Beethoven élete és 
művészete 

X 

 

Tantárgy: Testnevelés 

évf. témakör szóbeli gyak 

9. 

 Atlétika-ingafutás 
Labdajátékok- két kiválasztott sportág technikájának 
bemutatása 
Torna- Összefüggő talajgyakorlat bemutatása (min.6 
elem) 

  
X 
 
 
 

 X 
X 
X 
 
X 
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Torna- Szekrényugrás 
Motorikus-teszt. mini hungarofitt 
 Kötélmászás 
Természetben űzhető sportok jellemzése 

 
 
 
 
X 

X 
X 

10. 

 Atlétika- Magasugrás technikái, ingafutás 
Torna- Összefüggő talajgyakorlat bemutatása (min.7 
elem) 
Labdajátékok- Kézilabda - Kapuralövési technikák 
Kosárlabda – Fektetett  és tempódobás 
Motorikus teszt – mini hungarofitt 
 Kötélmászás 
Ókori olimpiák 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 X 
X 
X 
X 
X 
X 

11. 

 Atlétika – Súlylökési technikák elmélete és gyakorlata, 
Ingafutás 
 Kötélmászás 
Torna- Összefüggő talajgyakorlat bemutatása (min.7 
elem) 
Motorikus teszt – mini hungaro –fitt 
Sportjátékok- Röplabda- alkar és kosárérintés 
Újkori olimpiák 

  

 

 

 

 

 

X 

 X 
 
X 
 
X 
X 

12. 

 Atlétika- Ingafutás  
A lökések dobások biomechanikai alapjai 
A labdarúgás története 
Motorikus teszt – mini hungaro –fitt 
Magyar aranyérmek az olimpiákon 
Kötélmászás 
Torna- Összefüggő talajgyakorlat bemutatása (min.7 
elem) 

  
X 
X 
 
X 

 X 
 
 
X 
 
X 
 
X 

Tantárgy neve: Foglalkoztatás I. (német, angol – 2016, 2018. szakképzés) 

évf. témakör szóbeli 

5/13. 
A munka világa, személyes bemutatkozás szakmai jellegű szó-
kinccsel, szakmai önéletrajz készítése, napi aktivitás, étkezés, uta-
zás, szituációk. 

x 

Tantárgy neve: Foglalkoztatás II. (munkajog – 2016, 2018. szakképzés) 

évf. témakör szóbeli  

5/13. 
Munkajogi alapismeretek; Munkaviszony létesítése; Álláskeresés; 
Munkanélküliség 

x 

Tantárgy neve: Munkavállalói ismeretek (2020. szakképzés) 

évf. témakör szóbeli  

9. 
1/13. 

Álláskeresés; Munkajogi alapismeretek; Munkaviszony létesítése; 
Munkanélküliség 

x 
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Tantárgy neve: Munkavállalói idegen nyelv (angol, német) – 2020. szakképzés 

évf. témakör szóbeli gyak. 

13. 
2/14. 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések; Önéletrajz és motivációs 
levél; „Small talk” – általános társalgás; Állásinterjú 

x x 

KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT/Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
(Közgazdaság szakmacsoport - 2018-as kerettanterv szerint) 

Tantárgy neve: Gazdasági és jogi alapismeretek 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli 

9. 

Mikrogazdasági alapok 
A fogyasztói magatartás és a kereslet 
A vállalat termelői magatartása és a kínálat 
A vállalkozások alapítása, működése 

X 
X 
X 
X 

 

10. 

A makrogazdaság szereplői, az állam feladatai 
A nemzetgazdaság ágazati rendszere 
Marketing és árukódrendszer 
Jogi alapismeretek 
Tulajdonjog 
A kötelmi jog 

 X 
X 
X 
X 
X 
X 

1/13. 

Mikrogazdasági alapok 
A fogyasztói magatartás és a kereslet 
A vállalat termelői magatartása és a kínálat 
A vállalkozások alapítása, működése 
A makrogazdaság szereplői, az állam feladatai 
A nemzetgazdaság ágazati rendszere 
Marketing és árukódrendszer 
Jogi alapismeretek 
Tulajdonjog 
A kötelmi jog 

X 
X 
X 
X 
 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: Általános statisztika 

évfolyam témakör írásbeli 

10. 
1/13. 

A statisztika alapfogalmai 
Viszonyszámok és alkalmazásuk 
Középértékek és alkalmazásuk 
Indexszámítás; Grafikus ábrázolás 

X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: Pénzügyi alapismeretek 

évfolyam témakör szóbeli 

10. 
1/13. 

Pénzügyi szektor alapvetései 
Pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások 
Pénzforgalom 

X 
X 
X 

11. 
1/13. 

Pénzügyi piacok és termékei 
X 
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12. 
1/13. 

Pénzügyi piacok és termékei 
Biztosítási alapismeretek 

X 
X 

Tantárgy neve: Pénzügy gyakorlat 

évfolyam témakör írásbeli 

10. 
1/13. 

Bankügyletek 
A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

X 
X 

11. 
1/13. 

A pénz időértéke 
Értékpapírok értékelése 
Valuta, deviza árfolyama 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: Számviteli alapismeretek 

évfolyam témakör írásbeli 

10. 
1/13. 

A számviteli törvény 
A vállalkozás vagyona 
A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése 
Tárgyi eszközök elszámolása 

X 
X 
X 
X 

11. 
1/13. 

A vásárolt készletek elszámolása 
A jövedelem elszámolása 

X 
X 

12. 
1/13. 

Saját termelésű készletek elszámolása 
Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 

X 
X 

Tantárgy neve: Számvitel gyakorlat 

évfolyam témakör írásbeli gyak. 

10. 

Számviteli bizonylatok 
Könyvelési tételek szerkesztése 
A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
A tárgyi eszközök nyilvántartása 

X 
X 
X 
X 

 

11. 
A vásárolt készletek bizonylatai 
A jövedelemelszámolás bizonylatai 

X 
X 

 

12. 
Komplex számviteli esettanulmányok 
Pénzügyi analitika számítógépen 

 
X 
X 

1/13. 

Számviteli bizonylatok 
Könyvelési tételek szerkesztése 
A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
A tárgyi eszközök nyilvántartása 
A vásárolt készletek bizonylatai 
A jövedelemelszámolás bizonylatai 
Komplex számviteli esettanulmányok 
Pénzügyi analitika számítógépen 

 x 
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Tantárgy neve: Adózási alapismeretek 

évfolyam témakör szóbeli  

11. 
1/13. 

Az államháztartás rendszere 
Adózási alapfogalmak 
Kiemelt adónemek 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: Adózás gyakorlat 

évfolyam témakör írásbeli 

12. 
1/13. 

Személyi jövedelemadó 
Általános forgalmi adó 
Helyi adók 

X 
X 
X 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT/Pénzügyi és számviteli ügyintéző 
(2020-as programtanterv szerint) 

Tantárgy neve: Gazdasági és jogi alapismeretek 

évf. témakör írásbeli szóbeli 

9. 

Gazdasági alapfogalmak 
A háztartások gazdálkodása 
Fogyasztói magatartás 
A vállalat termelői magatartása 

 X 

10. 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 
A nemzetgazdaság ágazati rendszere 
Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 
Marketing alapfogalmak 
Jogi alapismeretek 
Tulajdonjog 
Kötelmi jog 

x x 

1/13. 

Gazdasági alapfogalmak 
A háztartások gazdálkodása 
Fogyasztói magatartás 
A vállalat termelői magatartása 
Az állam gazdasági szerepe, feladatai 
A nemzetgazdaság ágazati rendszere 
Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 
Marketing alapfogalmak 
Jogi alapismeretek 
Tulajdonjog; Kötelmi jog 

x x 

Tantárgy neve: Vállalkozások működtetésének alapismeretei 

évf. témakör írásbeli szóbeli 

10. 
1/13. 

A vállalkozások gazdálkodása 
A gazdálkodási folyamatok eredménye 
Statisztikai alapsimeretek 
Banki alapismeretek 
Könyvvezetési alapok 

x x 
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Tantárgy neve: Gazdálkodási ismeretek 

évf. témakör írásbeli 

11. 
1/13. 

A vállalkozások gazdasági feladatai 
Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 
Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 

x 

12. 
Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 
Munkaerő és bérgazdálkodás 

x 

13. 
Munkaerő és bérgazdálkodás 
A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 
A vállalkozások válsága 

x 

2/14. 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 
Munkaerő és bérgazdálkodás 
A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 
A vállalkozások válsága 

x 

Tantárgy neve: Gazdasági számítások 

évf. témakör írásbeli  

11. Statisztikai számítások x 

12. 
1/13. 

Pénzügyi számítások 
Statisztikai számítások 

x 

2/14. Pénzügyi számítások x 

 

Tantárgy neve: Pénzügy 

évf. témakör írásbeli szóbeli  

11. 
1/13. 

A pénzügyi intézményrendszer  
Bankügyletek  
A pénz időértéke  
A pénzforgalom  
A pénzkezelés bizonylatai  
A vállalkozások finanszírozása  
A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

x x 

12. 

A vállalkozások finanszírozása  
A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése Nemzetközi 
pénzügyek  
Pénzügyi piacok és termékeik 
Befektetések értékelése  
Biztosítási alapismertek 

x x 

13. 
Pénzügyi piacok és termékeik  
Befektetések értékelése  
Komplex pénzügyi feladatok 

x x 

2/14. 
A vállalkozások finanszírozása  
A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  
Nemzetközi pénzügyek  

x x 
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Pénzügyi piacok és termékeik 
Befektetések értékelése  
Biztosítási alapismertek 
Komplex pénzügyi feladatok 

Tantárgy neve: Irodai szoftverek alkalmazása 

évf. témakör gyak. 

13. 
2/14. 

Táblázatkezelőben végzett feladatok: 
statisztikai, pénzügyi, vállalkozásfinanszírozási, számviteli, 
adózási számítások 

Szövegszerkesztő szakmai használata 

 
x 
x 
x 

 

Tantárgy neve: Elektronikus bevallás 
 

évf. témakör gyak. 

13. 

A gyakorlat előkészítése 
Foglalkoztatottak bejelentése, különböző jogviszonyokban 
SZJA bevallások 
ÁFA bevallások 
Helyi adó bevallások 

x 
x 
x 
x 
x 

2/14. 

A gyakorlat előkészítése 
Foglalkoztatottak bejelentése, különböző jogviszonyokban 
SZJA bevallások 
ÁFA bevallások 
Helyi adó bevallások 

x 
x 
x 
x 
x 

 

Tantárgy neve: Számvitel 
 

évf. témakör szóbeli gyak. 

11. 
A számviteli törvény és az éves beszámoló 
A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése 
Tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás 

x 
x 
 

 
 
x 

12. 

Vásárolt készletek elszámolása 
Jövedelem elszámolás 
Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
Költségekkel kapcsolatos elszámolások 

 

x 
x 
x 
x 

13. 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és ered-
mény megállapítása 
Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások 
A zárás, az éves beszámoló. 

 

 
x 
x 
x 

1/13. 

A számviteli törvény és az éves beszámoló 
A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése 
Tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás 
Vásárolt készletek elszámolása 
Jövedelem elszámolás 

x 
x 

 
 
x 
x 
x 
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2/14. 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
Költségekkel kapcsolatos elszámolások 
Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és ered-
mény megállapítása 
Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások 
A zárás, az éves beszámoló. 

 

x 
x 
x 
 
x 
x 

 

Tantárgy neve: Számviteli esettanulmányok 

évf. témakör szóbeli gyak. 

11. 
1/13. 

Számviteli bizonylatok 
Könyvelési tétel szerkesztése 
A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
Tárgyi eszközök nyilvántartása 

x 
x 
 

 
 
x 
x 

12. 
Vásárolt készletek bizonylatai 
Jövedelem elszámolás bizonylatai 

 
x 
x 

13. Komplex számviteli esettanulmány  x 

2/14. 
Vásárolt készletek bizonylatai 
Jövedelem elszámolás bizonylatai 
Komplex számviteli esettanulmány 

 x 
x 
x 

 

Tantárgy neve: Számítógépes könyvelés 
 

évf. témakör szóbeli  gyak. 

13. 
2/14. 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 
Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer 
Tárgyi eszköz-nyilvántartó program 
Készletnyilvántartó program 
Bérelszámoló program használata 
Integrált vállalati rendszerek 

x 
 
 
 
 
x 

 
x 
x 
x 
x 
 

 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT / Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

(2020. programterv) 

Tantárgy neve: Digitális alkalmazások 

évf. témakör gyak. 

9. 
1/13. 

Munkavédelmi ismeretek; Tízujjas, vakon gépelés; Levelezés és 
iratkezelés  

x 

10.  
1/13. 

Tízujjas, vakon gépelés; Levelezés és iratkezelés; Digitális alkalma-
zások 

x 
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Tantárgy neve: Alkalmazói rendszerek 

évf. témakör gyak. 

9. Egyszerű szövegszerkesztési feladatok x 

10. Egyszerű táblázat- és adatkezelési feladatok x 

Tantárgy neve: Kommunikáció 

évf. témakör szóbeli 

9. 
1/13. 

Kapcsolatok a mindennapokban; A munkahelyi kapcsolattartás 
szabályai; Kommunikációs folyamat; Ön-és társismeret fejlesztése 

x 

Tantárgy neve: Gazdasági és jogi ismeretek 

évf. témakör szóbeli 

9. 
1/13. 

Gazdasági alapfogalmak; A háztartások gazdálkodása; Fogyasztói 
magatartás; A vállalat termelői magatartása 

x 

10.  
1/13. 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai; A nemzetgazdaság ágazati 
rendszere; Nemzetközi gazdaság kapcsolatok; Marketing alapfo-
galmak; Jogi alapismeretek, Tulajdonjog; Kötelmi jog 

x 

Tantárgy neve: Vállalkozások működtetésének alapismeretei 

évf. témakör szóbeli 

10. 
1/13. 

A vállalkozások gazdálkodása; A gazdálkodási folyamatok elszámolása; 
Statisztikai alapfogalmak; Banki alapismeretek; Könyvvezetési alapok 

x 

Tantárgy neve: Üzleti adminisztráció 

évf. témakör szóbeli gyak. 

11. 
1/13. 

Pénzügyi intézményrendszer; Bankügyletek; A pénz időértéke; 
Pénzforgalom 
A pénzkezelés gyakorlata; Valuta-, devizaműveletek  
Pénzügyi piacok és termékeik 

x 
x 
 
x 

x 

12. 
2/14. 

Befektetések értékelése; Biztosítási alapismertek x 
 

Tantárgy neve: Pénzforgalmi nyilvántartások 

évf. témakör gyak. 

12. 
2/14. 

Pénzforgalmi nyilvántartási feladatok; Pénzforgalmi könyvvitel x 
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Tantárgy neve: Kis és középvállalkozások gazdálkodása 

évf. témakör szóbeli gyak. 

11. 
1/13. 

Vállalkozási formák; Vállalkozások működése és megszűnése x 
 

12. 
2/14. 

Vállalkozások működése és megszűnése 
Vállalkozások pénzügyi tervezése; Üzleti terv 

x 
x 

Tantárgy neve: Munkaerő-gazdálkodás 

évf. témakör szóbeli 

11. 
1/13. 

Emberierőforrás-gazdálkodás; A munkaviszony szabályozása x 

12. 
2/14. 

A munkaviszony szabályozása;  
x 

13. 
2/14. 

Munkaerő-gazdálkodás a gyakorlatban 
x 

Tantárgy neve: Adózási ismeretek 

évf. témakör szóbeli írásbeli 

11. 
1/13. 

Adózási fogalmak; Általános forgalmi adó; Személyi jövedelem-
adó és béreket terhelő járulékok, közterhek 

x 
 

12. 
Személyi jövedelemadó és béreket terhelő járulékok, közterhek; 
Egyéni vállalkozás jövedelemadózási formái 

x  

13. 

Adózási fogalmak; Általános forgalmi adó; Társaságok jövedelem-
adózása; Helyi adók; Gépjárműadó és cégautó adó 
Elektronikus bevallás gyakorlata 

x 

x 

2/14. 

Adózási fogalmak; Általános forgalmi adó; Személyi jövedelem-
adó és béreket terhelő járulékok, közterhek; Egyéni vállalkozás jö-
vedelemadózási formái; Adózási fogalmak ; Általános forgalmi 
adó; Társaságok jövedelemadózása; Helyi adók; Gépjárműadó és 
cégautó adó 
Elektronikus bevallás gyakorlata 

x 

x 

Tantárgy neve: Könyvvezetési alapismeretek 

évf. témakör írásbeli 

12., 1/13. A számviteli törvény; Könyvelési tételek szerkesztése x 

13., 2/14. 

Tárgyi eszközök elszámolása; A vásárolt készletek elszámolása; A jöve-
delem elszámolása; Saját termelésű készletek elszámolása; Termékérté-
kesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 

x 

Tantárgy neve: Szövegbevitel számítógépen 

évf. témakör gyakorlati 

11., 1/13. Szövegfeldolgozás, szöveggyakorlatok; Dokumentumszerkesztés x 
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12. 
2/14. 

Táblázatok készítése; Prezentáció készítése 
x 

13. 
2/14. 

Weblapkészítés 
x 

Tantárgy neve: Dokumentumszerkesztés 

évf. témakör szóbeli gyakorlati 

11. 
1/13. 

Levelezési ismeretek x  

12. 
2/14. 

Levelezés a titkári munkában; Levelezés az üzleti életben 
Komplex levélgyakorlatok 

x 
x 

Tantárgy neve: Titkári ügyintézés 

évf. témakör szóbeli írásbeli 

11. 
1/13. 

Jegyzőkönyvvezetés; Titkári feladatok x  

12. 
2/14. 

Jegyzőkönyvvezetés  
x 

13. 
2/14. 

Információs folyamatok a titkári munkában; Adat- és információvé-
delem; Időgazdálkodás; Vezetési és projektismeretek 

x 
 

Tantárgy neve: Ügyfélszolgálati kommunikáció 

évf. témakör szóbeli gyakorlati 

11. 
1/13. 

Szóbeli kommunikáció – Digitális kommunikáció: szituációs feladatok 
Ügyfélszolgálati ismeretek x 

x 

Tantárgy neve: Kommunikáció a titkári munkában 

évf. témakör szóbeli gyakorlati 

11. 
1/13. 

Rendezvény- és programszervezési ismeretek x  

12. 
1/13.. 

Protokolláris rendezvények szervezése, lebonyolítása x x 

13. 
1/13. 

Munkahelyi irodai kapcsolatok; Protokoll az irodában; Nemzetközi 
protokoll 
Tárgyalástechnika; Marketingkommunikáció 

x 

x 
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ÜGYVITEL ÁGAZAT / Irodai titkár 

  (2018. kerettanterv) 

Tantárgy neve: Gépírás és levelezési gyakorlat 

évf. témakör gyak. 

10. 
Másolási feladat percenként 120 leütés sebességgel; Szövegfel-
dolgozások, szöveggyakorlatok; Levelezés a hivatali és üzleti élet-
ben 

x 

12. 
5/13. 

Másolási feladat percenként 170 leütés sebességgel; Ügyirat- és 
levélkészítési feladat 

x 

Tantárgy neve: Irodai alkalmazások gyakorlata 

évf. témakör gyak. 

10. 
Dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai; Táblázatok készítése a 
titkári munkában 

x 

5/13. 
Dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai; Táblázatok készítése a 
titkári munkában; Prezentációs és weblapkészítési feladat 

x 

Tantárgy neve: Gyorsírás gyakorlata 

évf. témakör írásbeli  

10. 
Kézi áttétel és átírás készítése az 1-10. leckék alapján. Rövidítések 
alkalmazása és felismerése. 

x 

11. 
Kézi áttétel és átírás készítése a 11-… leckék alapján. Rövidítések 
alkalmazása és felismerése. 

x 

12. Önálló rövidítésalkotással átírás készítése. Kézi áttétel x 

5/13. 
Gépi áttétel készítése gyorsírással készült jegyzetről, kivonatolt 
szövegről, a tanult rövidítések használata. 

x 

Tantárgy neve: Kommunikáció a titkári munkában 

évf. témakör szóbeli 

10. 
Üzleti kommunikáció; Protokoll az irodában; Digitális kommuniká-
ció a titkári munkában; Nemzetközi protokoll 

x 

5/13. 
Munkahelyi, irodai kapcsolatok; Munkahelyi konfliktuskezelés; 
Tárgyalástechnika; Marketingkommunikáció 

x 

Tantárgy neve: Rendezvény- és programszervezés 

évf. témakör szóbeli 

11. Rendezvény- és programszervezési ismeretek x 

12. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények x 
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Tantárgy neve: Rendezvény- és programszervezés gyakorlata 

évf. témakör szóbeli gyak. 

5/13. 
Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői; 
Forgatókönyv-készítés; Sajtótájékoztató szervezése; Költségkalku-
láció; Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben 

x 
x 

Tantárgy neve: Titkári ügyintézés 

évf. témakör szóbeli 

10. Munkaszervezés az irodában; Titkári feladatok x 

5/13. 
Információs folyamatok az irodában; Adat- és információvédelem 
az irodában; Időgazdálkodás; Vezetési és projektismeretek 

x 

Tantárgy neve: Titkári ügyintézés gyakorlata 

évf. témakör gyak. 

10. Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek; Jegyzőkönyv-vez. gyakorlatok x 

11. Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok x 

5/13. 
Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok; Jegyzőkönyv készítésének gya-
korlata; Irodai munkafolyamatok gyakorlata; Nyilvántartások gya-
korlata; Dokumentumkezelési gyakorlat 

x 

Tantárgy neve: Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

évf. témakör szóbeli  

10. A pénz fogalma, funkciói, pénzforgalom; A magyar bankrendszer x 

12. 
Vállalkozási alapfogalmak, vállalkozási formák; Vállalkozások működtetése, bi-
zonylatok 

x 

5/13. 
A pénz fogalma, funkciói, pénzforgalom; A magyar bankrendszer; Vállalkozási 
alapfogalmak, vállalkozási formák; Vállalkozások működtetése, bizonylatok 

x 

Tantárgy neve: Jogi ismeretek 

évf. témakör szóbeli 

10. 
Általános ismeretek a jogról; Alkotmányjogi ismeretek; A magyar közjogi és ön-
kormányzati rendszer; az eljáró állam 

x 

5/13. 

A polgári jog; Szerződésfajták, szerződéskötés; A szerződés hatályossága; Polgári 
jogi felelősség; Munka törvénykönyve; Munkaviszony létesítésének és megszű-
nésének feltételei, szabályai; Alapvető munkajogi szabályok; Érdekképviselet, 
érdekérvényesítés a munkajogban; Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

x 

Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör szóbeli 

11. Személyközi és telefonos kommunikáció szituációs feladatok x 
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Tantárgy neve: Levelezési gyakorlat (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

11. Egyszerű iratok, levelek szerkesztése adatok alapján x 

Tantárgy neve: Jegyzőkönyvvezetés alapjai (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

11. Jegyzőkönyv fajtái, részei, tartalmai, szerkesztési követelményei x 

Tantárgy neve: Komplex irodai gyakorlatok (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör 
gyak. 

 

11. Szövegbeviteli feladatok, szövegszerkesztés x 

12. Szövegbeviteli feladatok, szövegszerkesztés, korrektúrázás x 

Tantárgy neve: Informatikai alkalmazások gyakorlata (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

11. Szövegszerkesztési feladatok x 

12. Táblázat- és adatbázis-kezelési feladat x 

Tantárgy neve: Gazdasági környezetünk (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

11. Gazdaság, gazdálkodás; Háztartás, vállalkozás, vállalat  

12. 
A statisztika szerepe a vállalkozások életben; Bizonylatok; Marke-
ting szerepe; Piackutatás 

 

Tantárgy neve: Dokumentum- és adatkezelés gyakorlata (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

12. Egyszerű iratok és hivatalos levelek készítése  x 

Tantárgy neve: Jegyzőkönyvvezetés gyakorlata (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

12. Feljegyzések, teljes jegyzőkönyvek készítése x 

Tantárgy neve: Irodai szakmai idegen nyelv (német, angol) 

évf. témakör szóbeli 

5/13. 
Vendég-, ügyfélfogadás, telefonos szituációk szakmai nyelvi for-
dulatok, kifejezések használatával, Szakmai önéletrajz készítése 

x 
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ÜGYVITEL ÁGAZAT / Irodai titkár 

(2016. kerettanterv) 

Tantárgy neve: Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

évf. témakör szóbeli  gyak. 

12. Vállalkozási formák; Vállalkozások működtetése; Bizonylatok x x 

5/13. 
Vállalkozások finanszírozása; A marketing szerepe a vállalkozások 
életében 

x  

Tantárgy neve: Jogi ismeretek 

évf. témakör szóbeli 

5/13. 
Polgári jog tárgya, tartalma; Szerződésfajták, szerződéskötés; 
Munka törvénykönyve; Munkaviszony létesítése, megszűnése; Ér-
dekképviselet, érdekérvényesítés; Fogyasztóvédelem 

x 

Tantárgy neve: Gépírás és levelezési gyakorlat 

évf. témakör gyak. 

12. 
Másolási feladat percenként 170 leütés sebességgel; Ügyirat- és 
levélkészítési feladat 

x 

5/13. Komplex levélkészítési feladat x 

Tantárgy neve: Irodai alkalmazások gyakorlata 

évf. témakör gyak. 

5/13. Prezentációs és weblapkészítési feladat x 

Tantárgy neve: Gyorsírás gyakorlata 

évf. témakör írásbeli 

12. Önálló rövidítésalkotással átírás készítése. Kézi áttétel x 

5/13. 
Gépi áttétel készítése gyorsírással készült jegyzetről, kivonatolt 
szövegről, a tanult rövidítések használata 

x 

Tantárgy neve: Kommunikáció a titkári munkában 

évf. témakör szóbeli 

5/13. 
Munkahelyi, irodai kapcsolatok; Munkahelyi konfliktuskezelés; 
Tárgyalástechnika; Marketingkommunikáció 

x 

Tantárgy neve: Rendezvény- és programszervezés (elmélet – gyakorlat) 

évf. témakör szóbeli gyak. 

12. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények x  
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5/13. 
Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői; 
Forgatókönyv-készítés; Sajtótájékoztató szervezése; Költségkalku-
láció; Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben 

 x 

Tantárgy neve: Titkári ügyintézés (elmélet és gyakorlat) 

évf. témakör szóbeli gyak. 

5/13. 

Információs folyamatok az irodában; Adat- és információvédelem 
az irodában; Időgazdálkodás; Vezetési és projektismeretek 

x  

Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok; Jegyzőkönyv készítésének gya-
korlata; Irodai munkafolyamatok gyakorlata; Nyilvántartások gya-
korlata; Dokumentumkezelési gyakorlat 

 x 

Tantárgy neve: Irodai szakmai idegen nyelv 

évf. témakör szóbeli 

5/13. 
Vendég- és ügyfélfogadás, telefonos szituációk szakmai nyelvi for-
dulatok, kifejezések használatával, Szakmai önéletrajz elkészítése 

x 

Tantárgy neve: Gazdasági környezetünk (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör szóbeli 

11. Gazdaság, gazdálkodás; Háztartás, vállalkozás, vállalat x 

12. 
A statisztika szerepe a vállalkozások életben; Bizonylatok; Marke-
ting szerepe; Piackutatás 

x 

Tantárgy neve: Dokumentum- és adatkezelés gyakorlata (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

12. Egyszerű iratok és hivatalos levelek készítése x 

Tantárgy neve: Jegyzőkönyvvezetés gyakorlata (mellékszakképesítés helyett) 

évf. témakör gyak. 

12. Egyszerű jegyzőkönyv készítése adatok alapján x 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ágazat 
5 1041 15 06 logisztikai technikus szakma 

2020-as kerettanterv  

Tantárgy neve: Gazdasági ismeretek 

évf. témakör írásbeli szóbeli 

9. 
1/13. 

Gazdasági alapfogalmak 
A háztartások gazdálkodása 
A vállalat termelői magatartása 

x X 
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10. 
1/13. 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 
Jogi alapfogalmak 
Tudatos fogyasztói magatartás 
Marketing alapfogalmak 
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

x x 

Tantárgy neve: Vállalkozások működtetése 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli 

10. 
1/13. 

A vállalkozások gazdálkodása 
A gazdálkodási folyamatok elszámolása 
Statisztikai alapfogalmak 

x x 

Tantárgy neve: Közlekedési alapok  

Évf. Témakör írásbeli szóbeli 

11. 
1/13. 

Közlekedési alágazatok ismerete 
Közlekedésbiztonság 
A közlekedés hatása a környezetre 
Közlekedési számítások 
Közlekedésinformatika 
Közlekedésföldrajz 

X X 

Tantárgy neve: Közlekedés technikája és üzemvitele 

Évf. Témakör írásbeli szóbeli 

11. 
1/13. 

Vasúti közlekedés 
Közúti közlekedés 
Légiközlekedés 
Belvizi közlekedés 

X X 

Tantárgy neve: Külkereskedelmi és vámismeretek 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli 

11. 

A külkereskedelmi ügylet; típusai, lebonyolítása, okmányai 
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban 
Külkereskedelmi szokványok értelmezése és használata  
Vámismeretek 

 
 

X 

X 
X 
 

X 

1/13. 
A külkereskedelmi ügylet; típusai, lebonyolítása, okmányai 
Vámismeretek 

 
 

X 
X 

2/14. 
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban 
Külkereskedelmi szokványok értelmezése és használata 

X 
X 

 

Tantárgy neve: Általános szállítmányozás  

évfolyam témakör írásbeli szóbeli 

12. 

Szállítmányozási alapismeretek 
Szállítmánybiztosítás 
Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza  
Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

 
 

X 
X 

X 
X 
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13. Európa közlekedési földrajza; TEN, TINA hálózatok X  

1/13. 
Szállítmányozási alapismeretek 
Szállítmánybiztosítás 

 
 

X 
X 

2/14. 
Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza  
Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

X 
X 

 

Tantárgy neve: Ágazati szabályozások  

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

12. 
1/13. 

Vasúti szabályozás  
Közúti szabályozás 
Légi szabályozás 
Belvízi szabályozás 
Tengeri szabályozás 
Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása 

 X 
X 
X 
X 
X 
X 

2/14. 

Vasúti szabályozás  
Közúti szabályozás 
Légi szabályozás 
Belvízi szabályozás 
Tengeri szabályozás 
Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Tantárgy neve: Szállítmányozói feladatok  

évfolyam témakör gyak. 

13. 
2/14. 

Vasúti árutovábbítási feladatok  
Közúti árutovábbítási feladatok 
Légi árutovábbítási feladatok 
Belvízi árutovábbítási feladatok 
Tengerentúli árutovábbítási feladatok 
Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: Raktározási alapok (2020) 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

11. 
1/13. 

Raktárak helye, szerepe 
Raktárak csoportosítása 
Az áruátvétel típusai, műveletei 
Raktározási folyamatok 
Betárolás, komissiózás, expediálás, készletnyilvántartás 
Leltározás, selejtezés, leértékelések 
Raktári folyamatok számítógépes támogatása 
Anyag és áruismeret, tárolási követelmények 
Veszélyes áruk követelményei 
Az áruazonosítás eszközrendszere, és az árukövetési rendszer 

X 
 
 

X 
 
 

 
X 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
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Tantárgy neve: Raktári tárolás és anyagmozgatás 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

11. 
1/13. 

A raktári tárolás rendszere 
Tárolási módok és jellemzőik, Raktári rendszerek jellemzői 
Áruazonosítási rendszerek 
Raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei 
Raktári anyagmozgató rendszerek jellemzői 
Állványkiszolgálás feltételei, rakományrögzítés, csomagolás Mérő-
eszközök használata, hitelesítés, kalibrálás 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

Tantárgy neve: Raktári mutatószámok 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

12. 
1/13. 

Matematikai, fizikai alapok 
Statikus mutatószámok 
Dinamikus mutatószámok 
Minőségi mutatószámok 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

2/14. 
Statikus mutatószámok 
Dinamikus mutatószámok 
Minőségi mutatószámok 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: A raktárirányítás rendszere (2020) 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

13. 
Az információ 
Raktárnyilvántartás 
Raktárirányítás 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

2/14. 
A raktározás információinak jellegzetességei 
Raktárnyilvántartás 
Raktárirányítás 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: Raktárvezetés (2020) 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli  

13. 
2/14. 

A raktár működésének szabályozása 
Tárolási és nyilvántartási követelmények 
Ellenőrzési, szabályozási feladatok 
Vizsgálatok, ellenőrzések rendje 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: Logisztikai alapok (2020) 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli  gyak. 

12. 
1/13. 

A logisztikai rendszer felépítése 
A logisztika információs rendszere 

x x  

13. 
2/14. 

A logisztikai rendszer felépítése 
A logisztika információs rendszere 
A logisztikai teljesítmények mutatószámai 

  x 
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Tantárgy neve: Beszerzési logisztika (2020) 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli  gyak. 

12. 
1/13. 

A beszerzési folyamat 
Beszerzési stratégiák 

x x  

13. 
2/14. 

A beszerzési folyamat 
Beszerzési stratégiák 
A beszerzési logisztika gyakorlata 

  x 

Tantárgy neve: Készletezési logisztika (2020) 

évfolyam témakör írásbeli gyak. 

12. 
1/13. 

A készletezés szerepe 
Készletgazdálkodás 

x  

13. 
2/14. 

Készletgazdálkodás 
A készletezési logisztika gyakorlata 

 x 

Tantárgy neve: Termelési logisztika (2020) 

évfolyam témakör írásbeli gyak. 

12. 
1/13. 

Termeléstervezés 
Termelésirányítás 

x  

13. 
2/14. 

Termelésirányítás 
A termelési logisztika gyakorlata 

 x 

Tantárgy neve: Elosztási logisztika (2020) 

évfolyam témakör szóbeli gyak. 

12. 
1/13. 

Disztribúció és értékesítés x  

13. 
2/14. 

Disztribúció és értékesítés 
Az elosztási logisztika gyakorlata 

 x 

Tantárgy neve: Minőség a logisztikában (2020) 

évfolyam témakör szóbeli 

13. 
2/14. 

Minőségi alapismeretek 
A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei 
A logisztika minőségi mutatói 

x 

2/14. 
Minőségi alapismeretek 
A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei 
A logisztika minőségi mutatói 

x 
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KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT 
2018-as kerettanterv 

Tantárgy neve: Raktározási folyamatok (2018) 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli  

9. 
A raktározási folyamat modul rendszere  
A raktározás eszközrendszere  

X 
X 

X 
X 

10. 

A raktárirányítási rendszer  
Raktári bizonylatolás  
Veszélyes áruk raktározása  
Élelmiszerek raktározása 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

1/13. 

A raktározási folyamat modul rendszere  
A raktározás eszközrendszere 
A raktárirányítási rendszer  
Raktári bizonylatolás  
Veszélyes áruk raktározása  
Élelmiszerek raktározása 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: Raktározás gyakorlat (2018) 

évfolyam témakör gyak. 

10. 
Raktározási folyamatok és eszközeik  
Mérőeszközök fajtái, hitelesítése, kalibrálása 
Baleset-, tűz-, környezetvédelmi-, és munkavédelmi előírások 

X 
X 
X 

11. 
Raktárirányítási gyakorlat  
Az információátvitel eszközei és használatuk 
Komissiózás a gyakorlatban 

X 
X 
X 

1/13. 

Raktározási folyamatok és eszközeik  
Mérőeszközök fajtái, hitelesítése, kalibrálása 
Baleset-, tűz-, környezetvédelmi-, és munkavédelmi előírások 
Raktárirányítási gyakorlat  
Az információátvitel eszközei és használatuk 
Komissiózás a gyakorlatban 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: A raktározás szerepe és mutatószámai (2018) 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

10. 
1/13. 

Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye  
A minőségmenedzsment rendszere 
A raktározás technológiája és összetevői  
Baleset-, tűz-, környezetvédelmi-, munkavédelmi követelmények 
Üzemtani mutatók  
Minőségi mutatók  

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Tantárgy neve: Raktárvezetés gyakorlat (2018) 

évfolyam témakör gyak. 

10. 
1/13. 

Raktározási folyamatok gyakorlata  
Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok  
Tárolási módok és eszközrendszerük, Komissiózási módszerek  
Expediálás, Járműrakodás 
A raktárirányítás gyakorlata  
Az információ átvitel módszerei, eszközei  
Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tantárgy neve: Vezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek (2018) 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli  

12. 
1/13. 

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója, a munkaszervezés 
technikája. 
A vezetővel szemben támasztott követelmények, vezetői típusok 
A szervezési folyamat, szervezés módszerei  
A jogszabályok hierarchiája  
Magyarország Alaptörvénye, a polgári jog (PTK)  
Gazdasági társaságok  
A szerződések létrejötte, megszüntetése, megszűnése, megtámad-
hatóság  
Termékszavatosság, jótállás  
A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása  
A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás 
A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása. A vállal-
kozás alapításának, működésének külső és belső feltételei. 
A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei. 
A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, fo-
lyamata, módszerei. 
A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 

x 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

 

Tantárgy neve: Marketing, vezetés, szervezés gyakorlat (2018) 

évfolyam témakör gyak. 

12. 
1/13. 

Piackutatási terv készítése. Kérdőívkészítés 
Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megterve-
zése 
Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 
Kaizen tevékenység szervezése 

x 
x 
 
x 
x 

Tantárgy neve: Közlekedési alapfogalmak (2018)  

Évf. Témakör írásbeli szóbeli 

 
9. 

1/13. 

Közúti, a vízi, a vasúti, a légi közlekedés  
Légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók  
A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 
A hírközlés és távközlés fejlődése 
Közlekedési alapfogalmak 
A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 
Közlekedés-földrajzi fogalmak; Kombinált áruszállítás 

X X 

T 
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Tantárgy neve: Közlekedés technikája (2018) 

Évf. Témakör írásbeli szóbeli 

10. 
1/13. 

A vasúti, közúti és vízi közlekedés technikája 
Városok, települések infrastruktúrája 

X X 

11. 
2/14. 

A légi közlekedés technikája 
A csővezetékes szállítás  
A járművek menetellenállásai. 
Feladatok megoldása az ellenállások és teljesítmények 
kiszámítására 
A járművek haladása  

X X 

Tantárgy neve: Közlekedés üzemvitel (2018) 

Évf. Témakör írásbeli szóbeli 

11. 
1/13. 

A díjszabás; Utazási feltételek 
A személyszállítási fuvarozás 
Veszélyes áruk közúti szállításának alapjai 
Belvízi hajózás nemzetközi szabályozási rendszere 
A légi árufuvarozás sajátosságai 

X X 

Tantárgy neve: Közlekedés üzemvitel gyakorlat (2018) 

Évf. Témakör írásbeli szóbeli 

12. 
1/13. 

A vasúttal szemben támasztott követelmények 
Személyszállítási gyakorlatok 
A közúti áruszállítás üzemvitele 
Árufuvarozási folyamatok 

X X 

Tantárgy neve: Szállítmányozási ismeretek gyakorlat (2018) 

évfolyam témakör gyak. 

13. 
2/14. 

Vasúti, közúti, vízi és légi szállítmányozási feladatok  
Kombinált szállítmányozási feladatok 

X 
X 

Tantárgy neve: Logisztikai tervezés gyakorlat (2018) 

évfolyam témakör gyak. 

13. 
2/14. 

Készletgazdálkodás gyakorlat 
Termeléstervezés gyakorlat 
Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 

x 

Tantárgy neve: Logisztika (2018) 

évfolyam témakör írásbeli szóbeli 

13. 
2/14. 

A logisztikai rendszer 
Vevő-szállító kapcsolatok 
Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 
Logisztikai kontrolling 

x x 
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Tantárgy neve: Általános szállítmányozás (2018) 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli  

12. 

Szállítmányozási alapismeretek 
Szállítmánybiztosítás 
Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza  
Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

 
 

X 
X 

X 
X 

13. Európa közlekedési földrajza; TEN, TINA hálózatok X  

1/13. Szállítmányozási alapismeretek, Szállítmánybiztosítás  X 

2/14. 
Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza  
Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

X 
X 

 

Tantárgy neve: Ágazati szabályozások (2018) 

évfolyam témakör írásbeli  szóbeli 

12.; 1/13 
2/14. 

Vasúti – közúti – légi – belvízi - tengeri szabályozás  
Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása 

 X 
X 

 
 

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT 
Szoftverfejlesztő és  -tesztelő szakképesítés 

2020. kerettanterv (9-10. évfolyam) 

Tantárgy neve: Hálózatok I. 

évf. témakör szóbeli 

10. 

 Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek 

 Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 

 Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 

 IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 

 Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 

 Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 

 Forgalomirányítási ismeretek 

 A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 

 IP szolgáltatások 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Tantárgy neve: Hálózatok I. gyakorlat 

évf. témakör gyak. 

10. 

 Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 

 Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 

 Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 

 IP-címzés a gyakorlatban 

 Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 

X 
X 
X 
X 
X 
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Tantárgy neve: IKT projektmunka I. 

évf. témakör szóbeli gyak. 

9. 

 Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 

 Csapatmunka és együttműködés I. 

 Prezentációs készségek fejlesztése I. 

 Projektszervezés és -menedzsment I. 

 Csapatban végzett projektmunka I. 

X 
X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

Tantárgy neve: Informatikai és távközlési alapok I. 

évf. témakör szóbeli gyak. 

9. 

 Bevezetés az elektronikába 

 A PC részei, PC szét- és összeszerelése, bővítése 

 Megelőző karbantartás és hibakeresés 

 Laptopok és más eszközök tulajdonságai, hibakeresés 

 Nyomtatók és egyéb perifériák 

 Virtualizáció és felhőtechnológiák 

 Windows telepítése és konfigurációja 

 A dolgok internete 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
 
 

X 
X 

Tantárgy neve: IT alapok gyakorlat 

évf. témakör gyak. 

10. 
 Számítógép összeszerelés 

 Telepítés és konfigurálás 

 Megelőző karbantartás 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: IT alapok 

évf. témakör szóbeli 

10. 
 Bevezetés a számítógépes architektúrákba 

 Szoftverismeret 

 Információtechnológia biztonság alapjai 

X 
X 
X 

Tantárgy neve: Programozás - Programozás gyakorlat 

évf. témakör szóbeli gyak. 

10. 
 JavaScript 

 A Java vagy C# nyelv alapjai 

x 
x 

X 
X 

Tantárgy neve: Programozási alapok 

évf. témakör gyak. 

9. 

 Webszerkesztési alapok 

 Hibakeresés weboldalakon, verziókezelő és csoportmunka-
eszközök 

 Weboldalak formázása 

 Reszponzív weboldalak 

 Ismerkedés a JavaScripttel 

X 
X 
 

X 
X 
X 
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Tantárgy neve: Vizuális kultúra (2020) 

évf. témakör szóbeli írásbeli 

9-10. 

Korszak, stílus, műfaj; Kortárs művészeti jelenségek; Művészi 
komcepció, személyes és társadalmi üzenet 
Vizuális közlés hatásmechanizmusa; Vizuális információfeldolgozás; 
Digitális képalkotás, közösségi média; Digitális tartalom-előállítás 
Design, divat, identitás; Tervezett környezet, azonosulás; Környezet és 
fenntarthatóság, Természeti és tervezett környezet egyensúlya 

x X 

Tantárgy neve: Vizuális kultúra (2012) 

évf. témakör szóbeli írásbeli 

9-10. 

Kifejezés, képzőművészet; Érzelmek, hangulatok kifejezése; Ábrázolás és 
stílus; A művészi közlés, mű és jelentése; Korszakok, stílusirányzatok 
Vizuális kommunikáció; A fotografikus kép nyelve; Mozgóképi kifejezés; 
Tömegkommunikáció; Az újabb médiumokkal való kísérletezés;  
Tervezett, alakított környezet; Tervezés és fogyasztói szokások; Tárgy és 
hagyomány; az épített, alakított környezet változásai 

x X 

Tantárgy neve: Szövegértés (nyelvi előkészítő osztály) 

évf. témakör írásbeli 

9. 
Különböző témájú szövegek feldolgozása eltérő szempontok alapján; 
Egyszerű szövegalkotás a helyesírási és nyelvhelyességi szabályok betar-
tásával 

X 

Tantárgy neve: Dráma és színház (2020) 

évf. témakör szóbeli gyak. 

9-10. 

Szabályjátékok; Dramatikus játékok; Rögtönzés; Saját történetek feldol-
gozása; Műalkotások feldolgozása; Dramaturgiai ismeretek; Színházi ki-
fejező eszközök; Dráma- és színháztörténet és –elmélet; Kortárs dráma 
és színház; Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás stb.) 

x X 

Tantárgy neve: Dráma és tánc (2012) 

évf. témakör szóbeli gyak. 

9-10. 

Csoportos játék és megjelenítés (érthető beszéd, kommunikációs szituá-
ciós gyakorlat); Rögtönzés, együttműködés (improvizáció, szövegtan, 
szituációs gyakorlat) 
A dráma és a színház formanyelve (hatáselemzés, műfaji jellemzők, szi-
tuációs gyakorlat); Megismerés, befogadás (elemzés, műfajfelismerés, 
szituációs gyakorlat) 

x X 

 


