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1. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból 

a középszintű érettségi vizsga témakörei 
A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet változásainak megfelelően módosítható  

a pedagógiai program elfogadására vonatkozó eljárásrend mellőzésével. 

Magyar nyelv 

1. Kommunikáció 

- A nyelv mint kommunikáció 

- Pragmatika 

- Nyelvi és vizuális kommunikáció 

- A kommunikáció működése 

- Személyközi kommunikáció 

- A tömegkommunikáció 

2. A magyar nyelv története 

- A nyelv mint történeti képződmény 

- A magyar nyelv rokonsága 

- Nyelvtörténeti korszakok 

- A magyar nyelv szókészletének alakulása 

- Nyelvművelés 

3. Ember és nyelvhasználat 

- Ember és nyelv 

- A jel, a jelrendszer 

- Általános nyelvészet  

- Nyelvváltozatok 

- Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség 

- Nyelv és társadalom 

- Nyelv és politika 

4. A nyelvi szintek 

- Hangtan 

- A helyesírás 

- Alaktan és szótan 

- A mondat szintagmatikus szerkezete 

- Mondattan 

5. A szöveg 

- A szöveg és a kommunikáció 

- A szöveg szóban és írásban 

- A szöveg szerkezete és jelentése 

- Szövegértelmezés 

- Az intertextualitás 

- A szövegtípusok 

- Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában 

6. A retorika alapjai 

- A nyilvános beszéd 
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- Érvelés, megvitatás, vita 

- A szövegszerkesztés eljárásai 

7. Stílus és jelentés 

- Szóhasználat és stílus 

- A szójelentés 

- Stíluseszközök 

- Stílusréteg, stílusváltozat 

Irodalom 

1. Művek a magyar irodalomból I., kötelező szerzők 

- Ady Endre 

- Arany János 

- Babits Mihály 

- József Attila 

- Kosztolányi Dezső 

- Petőfi Sándor 

2. Művek a magyar irodalomból II., választható szerzők 

- Balassi Bálint 

- Berzsenyi Dániel 

- Csokonai Vitéz Mihály 

- Illyés Gyula 

- Jókai Mór 

- Karinthy Frigyes 

- Kassák Lajos 

- Kertész Imre 

- Kölcsey Ferenc 

- Krúdy Gyula 

- Márai Sándor 

- Mikszáth Kálmán 

- Móricz Zsigmond 

- Nagy László 

- Nemes Nagy Ágnes 

- Németh László 

- Ottlik Géza 

- Örkény István 

- Pilinszky János 

- Radnóti Miklós 

- Szabó Lőrinc 

- Szilágyi Domokos 

- Vörösmarty Mihály 

- Weöres Sándor 

- Zrínyi Miklós 

3. Művek a magyar irodalomból III., kortárs szerzők 

Kortárs műalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett (írt, 

bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás. 
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4. Művek a világirodalomból 

Választható korok és művek a világirodalomból 

5. Színház és dráma 

- Szophoklész egy műve 

- Shakespeare egy műve 

- Molière egy műve 

- Katona József: Bánk bán 

- Madách Imre: Az ember tragédiája 

- Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov 

- Örkény István egy drámája 

- Egy 20. századi magyar dráma 

6. Az irodalom határterületei 

- Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a 

lehetséges témák egyikéből. 

- A népköltészet. 

- Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az adaptáció  

- A gyermek- és ifjúsági irodalom. 

- A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei  

- Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása  

- A virtuális tér műfajai: fanfiction, komment, blog stb. 

- Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában  

7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy elemzése a 

lehetséges témák egyikéből. 

Regionális jelenségek, valamint a határon túli irodalom 

Történelem 

1. Az ókor és kultúrája 

- Poliszok ókori Hellászban 

- Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában 

- Az európai kultúra alapjai 

2. A középkor 

- Nyugat-Európa a kora középkorban 

- A középkori egyház 

- Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában 

- Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom 

- A középkor kultúrája 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

- A magyar nép története az államalapításig 

- Az államalapítás és az Az Árpád-házi uralkodók kora 

- Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora 

- A Hunyadiak 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

- A földrajzi felfedezések és következményei 

- Reformáció és katolikus megújulás 
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- Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században 

- A felvilágosodás kora 

- Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

- Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése 

- Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

- A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

- Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban 

- Művelődés, egyházak, iskolák 

6. A polgári átalakulás kora, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

- A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk 

- A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában 

- Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért 

- Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

- A reformkor 

- Forradalom és szabadságharc 

- A kiegyezés és a dualizmus 

- Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

- Az első világháború és következményei 

- Gazdaság, társadalom és életmód 

- A fasizmus és a nemzetiszocializmus 

- A kommunista diktatúra 

- A második világháború 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)  

- Az első világháború és következményei Magyarországon 

- A Horthy-korszak 

- Művelődési viszonyok és társadalom 

- Magyarország a második világháborúban 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

- A kétpólusú világ kialakulása 

- A „harmadik világ” 

- A kétpólusú világrend megszűnése 

- Az európai integráció 

- A globális világ sajátosságai 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

- A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak 

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

- A Kádár-korszak 

- Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság 

12. A Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

- Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás 

- Az aktív és felelős állampolgárság alapjai 

- Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó ismeretek 
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Matematika 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

1.1 Halmazok 

1.1.1 Halmazműveletek 

1.1.2 Számosság, részhalmazok 

1.2 Matematikai logika 

1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3 Kombinatorika 

1.4 Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

2.1 Alapműveletek 

2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1 Oszthatóság 

2.2.2 Számrendszerek 

2.3 Racionális és irracionális számok 

2.4 Valós számok 

2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6 Betűkifejezések 

2.6.1 Nevezetes azonosságok 

2.7 Arányosság 

2.7.1 Százalékszámítás 

2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek 

2.8.1.1 Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

2.8.1.2 Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

2.8.1.3 Magasabb fokú egyenletek 

2.8.1.4 Négyzetgyökös egyenletek 

2.8.2 Nem algebrai egyenletek 

2.8.2.1 Abszolútértékes egyenletek 

2.8.2.2 Exponenciális és logaritmusos egyenletek 

2.8.2.3 Trigonometrikus egyenletek 

2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, az analízis elemei 

3.1 A függvény 

3.2 Egyváltozós valós függvények 

3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk 

3.2.2 A függvények jellemzése 

3.3 Sorozatok 

3.3.1 Számtani és mértani sorozatok 

3.3.2 Kamatos kamat, járadékszámítás 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1 Elemi geometria 

4.1.1 Térelemek 

4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

4.2 Geometriai transzformációk 

4.2.1 Egybevágósági transzformációk 

4.2.2 Hasonlósági transzformációk 
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4.2.3 Egyéb transzformációk 

4.2.3.1 Merőleges vetítés 

4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok 

4.3.1 Síkbeli alakzatok 

4.3.1.1 Háromszögek 

4.3.1.2 Négyszögek 

4.3.1.3 Sokszögek 

4.3.1.4 Kör 

4.3.2 Térbeli alakzatok 

4.4 Vektorok síkban és térben 

4.5 Trigonometria 

4.6 Koordinátageometria 

4.6.1 Pontok, vektorok 

4.6.2 Egyenes 

4.6.3 Kör 

4.7 Kerület, terület 

4.8 Felszín, térfogat 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

5.1 Leíró statisztika 

5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

5.2 A valószínűség-számítás elemei 

Angol nyelv (Élő idegen nyelv) 

Személyes vonatkozások, család: 

- A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai). 

- Családi élet, családi kapcsolatok. 

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

- Személyes tervek. 

Ember és társadalom: 

- A másik ember külső és belső jellemzése. 

- Baráti kör. 

- A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

- Női és férfi szerepek. 

- Ünnepek, családi ünnepek. 

- Öltözködés, divat. 

- Vásárlás, szolgáltatások (posta). 

- Hasonlóságok és különbségek az emberek között. 

Környezetünk: 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

- A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

- Növények és állatok a környezetünkben. 

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy 

a természet megóvásáért? 

- Időjárás. 
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Az iskola: 

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

- Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

- Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok. 

A munka világa: 

- Diákmunka, nyári munkavállalás. 

- Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Életmód: 

- Napirend, időbeosztás. 

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

- Étkezési szokások a családban. 

- Ételek, kedvenc ételek. 

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

- Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

- Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

- Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

- Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

- Kulturális események. 

Utazás, turizmus: 

- A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

- Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

- Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Tudomány és technika: 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Gazdaság (2017. január 1-től): 

- Családi gazdálkodás. 

- A pénz szerepe a mindennapokban. 

- Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Fizika 

1. Mechanika  

1.1 Newton törvényei 

1.2 Pontszerű és merev test egyensúlya.  

1.3 Mozgásfajták 

1.4 Munka, energia 

1.5 Folyadékok és gázok mechanikája 

2. Hőtan, termodinamika 

2.1 Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 
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2.2 Hőtágulás 

2.3 Állapotegyenletek 

2.4 Ideális gáz kinetikus modellje 

2.5 Energiamegmaradás hőtani folyamatokban 

2.6 Kalorimetria 

2.7 Halmazállapot-változások 

2.8 Termodinamika II. főtétele 

2.9 Hőterjedés formái 

3. Elektromágnesség 

3.1 Elektromos mező 

3.2 Egyenáram 

3.3 Időben állandó mágneses mező 

3.4 Időben változó mágneses mező 

3.5 Időben változó mágneses mező 

3.6 Elektromágneses hullámok 

4. Optika 

4.1 A fény, mint elektromágneses hullám 

5. Atomfizika, magfizika 

5.1 Az anyag szerkezete 

5.2 Az atom szerkezet 

5.3 Az atommagban lejátszódó jelenségek 

5.4 Sugárvédelem 

6. Gravitáció, csillagászat 

6.1 Gravitációs mező 

6.2 Csillagászat 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

7.1 A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

7.2 Felfedezések, találmányok, elméletek 

Kémia 

1. Általános kémia 

1.1 Atomszerkezet 

1.2 Kémiai kötések 

1.3 Molekulák, összetett ionok 

1.4 Anyagi halmazok 

1.4.1 Egykomponensű anyagi rendszerek 

1.4.2 Többkomponensű rendszerek 

1.5 Kémiai átalakulások 

1.5.1 Termokémia 

1.5.2 Reakciókinetika 

1.5.3 Egyensúly 

1.5.4 A kémiai reakciók típusai 

1.5.5 Elektrokémia 

2. Szervetlen kémia 

2.1 Hidrogén 

2.2 Nemesgázok 

2.3 Halogénelemek és vegyületeik 

2.3.1 Halogénelemek 

2.3.2 Halogénvegyületek 

2.4 Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 
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2.4.1 Oxigén 

2.4.2 Oxigénvegyületek 

2.4.3 Kén 

2.4.4 A kén vegyületei 

2.5 A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

2.5.1 Nitrogén 

2.5.2 Nitrogénvegyületek 

2.5.3 Foszfor 

2.5.4 Foszforvegyületek 

2.6 A széncsoport elemei és vegyületeik 

2.6.1 Szén 

2.6.2 A szén vegyületei 

2.6.3 Szilícium 

2.6.4 Szilícium-vegyületek 

2.7 Fémek 

2.7.1 Az s-mező fémei 

2.7.2 A p-mező fémei 

2.7.3 A d-mező fémei 

3. Szerves kémia 

3.1 A szerves vegyületek általános jellemzői 

3.2 Szénhidrogének 

3.2.1 Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok) 

3.2.2 Alkének (olefinek) 

3.2.3 Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének 

3.2.4 Alkinok 

3.2.5 Aromás szénhidrogének 

3.3 Halogéntartalmú szerves vegyületek 

3.4 Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

3.4.1 Hidroxivegyületek 

3.4.2 Éterek 

3.4.3 Oxovegyületek 

3.4.4 Karbonsavak 

3.4.5 Észterek 

3.5 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

3.5.1 Aminok 

3.5.2 Aminosavak 

3.5.3 Savamidok 

3.5.4 Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

3.5.5 Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok 

3.6 Szénhidrátok 

3.6.1 Monoszacharidok 

3.6.2 Diszacharidok 

3.6.3 Poliszacharidok 

3.7 Fehérjék 

3.8 Nukleinsavak 

3.9 Műanyagok 

3.9.1 Természetes alapú műanyagok 

3.9.2 Szintetikusan előállított műanyagok 

3.10 Energiagazdálkodás 

4. Kémiai számítások 
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4.1 Az anyagmennyiség 

4.2 Gázok 

4.3 Oldatok, elegyek, keverékek 

4.4 Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

4.5 Termokémia 

4.6 Kémhatás 

4.7 Elektrokémia 

Földrajz 

1. Térképi ismeretek 

1.1. A térkép 

1.2. Tájékozódás a térképen és a térképpel 

1.3. Távérzékelés és térinformatika 

2. Kozmikus környezetünk 

2.1. A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem 

2.2. A Nap és kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 

2.4. Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

3. A geoszférák földrajza 

3.1. A kőzetburok 

3.1.1. Földtörténet 

3.1.2. A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői 

3.1.3. A kőzetlemezek és – mozgásaik következményei 

3.1.4. A hegység-képződés 

3.1.5. A kőzet-burok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek 

3.1.6. A Föld nagyszerkezeti egységei 

3.1.7. A földfelszín formálódása 

3.1.8. A talaj 

3.2. A levegőburok 

3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 

3.2.2. A levegő felmelegedése 

3.2.3. A levegő mozgása 

3.2.4. Felhő- és csapadékképződés 

3.2.5. Az időjárás és az éghajlat 

3.2.6. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

3.2.7. A légszennyezés következményei 

3.3. A vízburok földrajza 

3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai 

3.3.2. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 

3.3.3. A felszín alatti vizek  

3.3.4. A víz és a jég felszínformáló munkája 

3.4. A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség 

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. Az egyes övezetek egyedi jellemzői 

4.3.1. A forró övezet 

4.3.2. Mérsékelt övezet 
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4.3.5. Hideg-mérsékelt öv 

4.3.6. A hideg övezet 

4.4. A függőleges földrajzi övezetesség 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 

5.2. Településtípusok, urbanizáció 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai 

6.1. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

6.2. Integrációs folyamatok 

6.3. A globalizáció 

6.4. A monetáris világ 

7. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

7.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

7.2. Magyarország természeti adottságai 

7.3. Magyarország társadalmi jellemzői 

7.4. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 

7.5. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

7.6. A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

7.7. Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme 

7.8. Magyarország környezeti állapota 

7.9. Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 

8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

8.1. Európa általános természet-földrajzi képe 

8.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

8.3. Az Európai Unió 

8.4. A területi fejlettség különbségei Európában 

8.4.1. Az Európai Unió magterületei 

8.4.2. Fejlett gazdaságú országok Európa közepén 

8.4.3. A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái 

8.4.4. Kelet-Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai 

8.5. Kelet-Európa 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

9.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

9.2. Ázsia földrajza 

9.2.1. Ázsia általános földrajzi jellemzői 

9.2.2. Ázsia országai 

9.3. Ausztrália és Óceánia földrajza 

9.4. A sarkvidék földrajza 

9.5. Afrika földrajza 

9.5.1. Afrika általános földrajzi jellemzői 

9.5.2. Afrika regionális földrajza 

9.6. Amerika földrajza 

9.6.1. Amerikai általános földrajza 

9.6.2. Amerika országai regionális földrajza 

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

10.1. A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

10.2. A demográfiai és urbanizációs válság 
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10.3. Élelmezési válság 

10.4. A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei 

10.5. A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Informatika 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 

1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

1.2. Információ és társadalom 

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 

1.2.3. Informatika és etika 

1.2.4. Jogi ismeretek 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 

2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Logikai műveletek 

2.1.5. Bináris karakterábrázolás 

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás 

2.1.7. Kép és hang digitalizálás 

2.1.8. Tömörített adattárolás 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A számítógép főbb részei és jellemzői 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik 

2.2.4. A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

2.3. Munkavédelem és ergonómia 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

3.1.1. Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer 

felhasználói felülete 

3.1.2. Háttértárak kezelése 

3.1.3. Tömörítés 

3.1.4. Adatvédelem, adatbiztonság 

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem 

3.1.6. A hálózatok alapvető szolgáltatásai 

4. Szövegszerkesztés 

4.1. A szövegszerkesztő használata 

4.1.1. Dokumentum megnyitása, mentése 

4.1.2. Szövegbevitel, szövegjavítás 

4.2. Szövegjavítási funkciók 

4.2.1. Keresés és csere 

4.2.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

4.2.3. Nyelvi segédeszközök 
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4.3. Szövegszerkesztési alapok 

4.3.1. A dokumentum egységei 

4.3.2. Karakterformázás 

4.3.3. Bekezdésformázás 

4.3.4. Szakaszformázás 

4.3.5. Stílusok 

4.4. Táblázatok és objektumok a szövegben 

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel 

4.4.2. Körlevélkészítés 

4.4.3. Képek és alakzatok beillesztése 

4.4.4. Tartalomjegyzék 

5. Táblázatkezelés 

5.1. A táblázatkezelő használata 

5.1.1. Táblázat megnyitása, mentése 

5.1.2. Adatok bevitele, javítása 

5.2. A táblázat szerkezete 

5.2.1. Cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 

5.3.1. Cella tartalma 

5.3.2. Számformátumok 

5.3.3. Adatok rendezése, kigyűjtése 

5.3.4. A cellahivatkozások használata 

5.3.5. Képletek szerkesztése, függvények alkalmazása 

5.4. Táblázatformázás 

5.4.1. Karakter- és cellaformázások 

5.4.2. Sor-, oszlop, tartománybeálltások 

5.4.3. Oldalbeállítások 

5.5. Diagramok és egyéb objektumok 

5.5.1. Diagramok 

5.5.2. Objektumok 

6. Adatbázis-kezelés 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai 

6.2. Az adatbázis szerkezete és kialakítása 

6.2.1. Az adatbázis-kezelés alapműveletei 

6.2.2. Adattípusok 

6.2.3. Adatok módosítása, törlése 

6.2.4. Adattáblák közötti kapcsolatok 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

6.3.1. Lekérdezések 

6.3.2. Számítások végzése 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

6.4.1. Űrlapok és jelentések használata 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az interneten 

7.1.1. Hálózati alapismeretek 

7.1.2. Elektronikus levelezési rendszer használata 

7.1.3. Állományok átvitele 

7.1.4. Web-szolgáltatás 
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7.1.5. Keresőrendszerek 

7.1.6. Az internet veszélyforrásai 

7.2. Weblap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Weblap készítése weblapszerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

8. Prezentáció és grafika 

8.1. Prezentáció 

8.1.1. Adatok bevitele és módosítása 

8.1.2. Prezentáció elkészítése és formázása 

8.2. Grafika 

8.2.1. Megnyitás, mentés, beszúrás 

8.2.2. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

8.2.3. Képek feldolgozása, formázása 

9. Könyvtárhasználat  

9.1. Könyvtárak 

9.1.1. A könyvtár fogalma 

9.1.2. Könyvtártípusok 

9.1.3. A könyvtári szolgáltatások gyakoribb könyvtári 

9.2. Információ-keresés 

9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban 

9.2.2. Információ-keresési stratégiák 

9.3. Forráshasználat 

9.3.1. Dokumentum-használat 

9.3.2. Kézikönyv-használat 

9.3.3. Forráskiválasztás 

9.3.4. Forrásjelölés 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

10.1.1. Egyszerű adattípusok 

10.1.2. Összetett adattípusok 

10.1.3. Állományok 

10.2. Algoritmusleíró eszközök 

10.2.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével 

10.3. Elemi algoritmusok 

10.3.1. A programozás alapelvei 

10.4. Rekurzió 

10.4.1. Rekurzív algoritmus 

11. A programozás eszközei 

11.1. Programozási nyelv 

11.1.1. Egy programozási nyelv ismerete 

11.2. Programfejlesztői környezet 

11.2.1. Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői 

környezetben 

11.2.2. Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői 

környezetben 
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Ének–zene 

1. Reprodukálás 

1.1. Éneklés 

A műjegyzék mint ajánlás alapján összeállított dalanyag ismerete kötelező. 

Általános követelmény: 

–helyes hangzóformálás, 

–pontos szövegejtés, 

–intonációs biztonság, 

–stílusnak megfelelő, kifejező előadás. 

1.1.1. Népzene 

A tételekben szereplő népdalok előadása szöveggel, emlékezetből. 

Ezen belül: eltérő stílusú magyar népdalok, egy nemzetiségi vagy más 

népek dala, mely saját nyelven is előadható. A népdalokat több 

versszak esetén legalább kettő versszakkal kell előadni. 

1.1.2. Műzene 

A dalok szöveges előadása műfordításban vagy eredeti nyelven 

történhet. 

1.1.3. Zeneelmélet 

1.1.4. Felismerő kottaolvasás / Lapról olvasás 

Felismerő kottaolvasás: középnehéz, periódus terjedelmű, modulálás 

nélküli dallam éneklése szolmizálva vagy hangnévvel (2#–2b-ig). 

1.2. Műelemzés 

1.2.1. Népzene 

Az énekelt régi és új stílusú magyar népdalok elemzése a következő 

szempontok alapján: dallamvonal, sorszerkezet, szótagszám, 

hangkészlet, hangsor megállapítása, besorolás az alapvető 

stílusrétegekbe. Általános követelmény az énekelt anyaghoz 

kapcsolódó népzenei ismeretek: téma- és ünnepkör szerinti besorolás. 

1.2.2. Műzene 

Általános követelmény: az énekelt anyaghoz kötődő általános 

zenetörténeti ismeretek, történelmi ismeretek, a társművészetekkel 

való kapcsolatok (irodalom, képzőművészet, építészet) vázlatos 

kifejtése. 

2. Befogadás 

2.1. Zenetörténet 

A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, 

előadási jelek, hangszerek ismerete (lásd Szakkifejezések). Az érettségi 

követelményekben név szerint említett zeneszerzők munkásságának vázlatos 

ismerete. 

2.1.1. Népzene 

A magyar népdalok stílusrétegei: a régi és az új stílus jellemzőinek 

ismerete (dallamvonal, szerkezet, hangkészlet). A tanult népdalokhoz 

kapcsolódó népszokások, jeles napok ismerete. A népzenegyűjtés és 

rendszerezés vázlatos áttekintése. A rendszerezés szempontjai. 

2.1.2. Műzene 
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A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, a társművészeti 

kapcsolódások bemutatása. A korszakok történelmi, társadalmi 

hátterének átfogó ismerete. 

2.2. Zenefelismerés  

2.2.1. Műzene 

Műjegyzékben szereplő művek felismerése CD-ről történő lejátszás 

alapján. Valamennyi, a műjegyzékben szereplő művet általában az 

alábbiak szerint kell azonosítani: 

–korszak illetve évszázad, 

–zeneszerző, 

–mű címe, részlet (tétel) címe, 

–műfaj, 

–forma. 

2.2.2. Népzene 

Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom, tárogató, 

népi zenekar hangszereinek felismerése, megnevezése. 

2.3. Zeneelmélet 

A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, 

előadási jelek (lásd Szakkifejezések), hangszerek ismerete. 

2.4. Dallamírás 

Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam átírása 

betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban (2# - 2b-ig), vagy fordítva, 

vonalrendszerből betűkottára. 

Műjegyzék 

A műjegyzék énekes anyaga és a zenefelismerés hangzó anyaga középszinten ajánlást, 

válogatási lehetőséget kínál. A tételsorok összeállításához egyéb, a követelményeknek 

megfelelő zenei anyag is felhasználható. 

Népdalok 

A citrusfa levelestől, ágastól... 

A jó lovas katonának... 

A nagy bécsi kaszárnyára... 

A Vidróczki híres nyája... 

Béres legény... 

Csordapásztorok... 

Duna parton van egy malom... 

Elindultam szép hazámból... 

Erdő, erdő, de magos a teteje... 

Felülről fúj az őszi szél... 

Gyújtottam gyertyát... 

Hej rozmaring, rozmaring... 

Istenem, Istenem áraszd meg a vizet... 

Körösfői kertek alatt... 

Megkötöm lovamat... 

Megrakják a tüzet... 

Most jöttem Gyuláról... 

Röpülj páva, röpülj... 

Sok Zsuzsánna napokat... 
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Szép a gyöngyvirág egy csokorba... 

Műdalok, műzenei szemelvények 

A több versszakos műdalok esetén két versszak előadása elegendő. 

A vizsgázó az általa – a követelményekben meghatározott szempontok alapján – szabadon 

választott műdalok, illetve műzenei szemelvények kottáját a szóbeli vizsgán átadja. 

Alleluja - választott gregorián dallam vagy Ut queant laxis 

Moniot d’Arras: Nyári ének 

J. of Fornsete: Nyárkánon 

Tinódi Lantos Sebestyén: Egervár viadaljáról való ének 

Ungaresca (Édes rózsám ...) 

Zöld erdőben, zöld mezőben 

Apor Lázár tánca 

J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek – korál dallam 

A. Corelli: La Folia – téma 

G. F. Händel: Csordul a könnyem 

J. Haydn: Szerenád 

Ej, haj, gyöngyvirág 

W. A. Mozart: Figaro házassága c. opera – Figaro F-dúr kavatinája 

W. A. Mozart: Vágyódás a tavasz után 

L. van Beethoven: A tarisznyás fiú dala (Mormotás fiú dala) 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel – Örömóda (lehetőség szerint eredeti nyelven) 

F. Schubert: Hová? – 1. rész 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Meghalt a cselszövő 

G. Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa – részlet (16 ütem) 

M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – séta téma 

Gaudeamus igitur 

M. Ravel: Bolero – a téma első része 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus – Zsoltár dallam 

Kodály Zoltán: Galántai táncok – rondótéma 

Bartók Béla: Magyar képek I. tétel – Este a székelyeknél (két téma) 

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – Bevezető (16 ütem); V. ajtó (Judit első 

megszólalásának végéig) 

G. Gershwin: Porgy és Bess című opera – Porgy dala 

A zenefelismerés hangzó anyaga 

Népi hangszerek felismerése, megnevezése: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom, 

tárogató, népi zenekar. 

Lassus: Visszhang 

T. L. de Victoria: Ave Maria  

G. P. da Palestrina: Missa Papae Marcelli – Kyrie 

Tinódi Lantos Sebestyén: Egervár viadaljáról való ének és Egri históriának summája 

H. Purcell: Dido és Aeneas (Dido búcsúja) 

A. Vivaldi: A négy évszak (Tavasz – I. tétel, Tél – II. tétel) 

J. S. Bach: h-moll szvit (Rondeau, Badinerie) 

J. S. Bach: Máté passió (Nyitókórus) 

J. S. Bach: II. Brandenburgi verseny – I. tétel 

G. F. Händel: Messiás (Halleluja kórus) 
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A. Corelli: La Folia 

J. Haydn: „Oxford” szimfónia (No. 92) – IV. tétel 

J. Haydn: Kaiser „Császár” kvartett – II. tétel 

W. A. Mozart: Figaro házassága c. opera – Figaro F-dúr kavatinája 

W. A. Mozart: Requiem – Lacrymosa 

L. van Beethoven: V. c-moll „Sors” szimfónia – I. tétel 

F. Chopin: a-moll mazurka (Op. 17/4) 

F. Schubert: Erlkönig (A rémkirály) Liszt Ferenc: Les Préludes 

Erkel Ferenc: Bánk bán (Keserű bordal; Hazám, hazám) 

Erkel Ferenc: Hunyadi László (Meghalt a cselszövő, Palotás) 

G. Verdi: Nabucco – Rabszolgák kara 

M. Muszorgszkij – M. Ravel: Egy kiállítás képei 

M. Ravel: Bolero 

Bartók Béla: Concerto – IV. tétel 

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – (V. és VI. ajtó) 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

Kodály Zoltán: Galántai táncok – rondótéma 

G. Gershwin: Rhapsody in Blue 

C. Orff: Carmina Burana – O, Fortuna, Semper crescis, In taberna 

L. Bernstein: West Side Story (Tonight, America) 

Szakkifejezések 

Az alábbi szakkifejezések és fogalmak a részletes vizsgakövetelmények anyagát képezik. 
a tempo  

adagio 

alaphang 

aleatória 

allegro 

alt 

ambitus 

andante 

aranymetszés 

ária 

atonalitás 

ballada 

bariton 

basszus  

bicinium  

bitonalitás  

bővített 

hármashangzat  

coda 

concerto  

concerto grosso  

crescendo 

da capo  

dalciklus  

dalforma  

daljáték  

decrescendo  

dinamika  

dodekafónia  

dór 

duett  

duó  

dúr  

dzsessz 

egynemű kar  

előjegyzés 

eol  

expozíció 

expresszionizmus  

férfikar  

folklorizmus  

forte 

fríg 

fúga  

giusto  

gyermekkar  

hangköz  

hangnem  

hangnevek  

hangsor 

hangszercsoportok  

hangzat  

hexachord  

homofon 

imitáció 

improvizáció 

induló 

instrumentális  

intermezzo  

kadencia (népzene) 

kamarazene 

kánon 

kantáta 

kidolgozás 

korál  

Köchel-jegyzék  

kromatika  

kvartett  

kvintett  

legato 

líd 

Lied  

lokriszi  

madrigál 

mazurka  

metronóm  

metrum  

mezzoforte  

mezzopiano  

mezzoszoprán 

mise  

mixolíd 

moderato 

moll  

motetta 

neoklasszicizmus  

neuma 

nőikar 

nyitány  

opera  

opus  

oratórium  

orgonapont  

ostinato  

parlando  

partitúra  

passacaglia  

passió  

pentachord  

pentatónia  

periódus  

piano 

polifon  

preludium  

recitativo  

refrén  

rondó 

rubato  

spirituálé  

staccato  

szekvencia  

szextett  

szillabikus  

szimfónia 

szimfonikus  

költemény szonáta 

szoprán 

szűkített 

hármashangzat  

szvit 

tenor  

tercett  

trió 

tutti  

ungaresca  

unisono  

variáció 
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Testnevelés és sport 

A) Elméleti ismeretek 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a 

személyiség fejlesztésében 

4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Zenés-táncos mozgásformák 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

B) Gyakorlati ismeretek 

1. Gimnasztika 

2. Atlétika 

Futások, ugrások, dobások 

3. Torna 

3.1. Talajtorna 

3.2. Szekrényugrás 

3.3. Felemáskorlát 

3.4. Gerenda 

3.5. Ritmikus gimnasztika 

3.6. Gyűrű 

3.7. Nyújtó 

3.8. Korlát 

4. Küzdősportok, önvédelem 

5. Úszás 

6. Testnevelési és sportjátékok 

Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda 
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Szakszó-, név- és fogalomtár 

Az alábbi szakkifejezések használata a szóbeli vizsgán elvárható. 

11-es rúgás 

aktív pihenés 

alakzatok – oszlop, vonal, kör 

alkarérintés 

álló- és térdelőrajt 

alsó egyenes nyitás – nyitásfogadás 

átadás – egykezes, kétkezes mellső, kétkezes felső 

pattintott büntetődobás 

Coubertin báró 

deformitás 

döntés 

edzésmódszer 

edzettség 

egészség 

egészséges életmód 

elhízás 

előkészítő gyakorlatok 

emelés 

emelkedés 

ereszkedés 

esztétikus mozgás 

fejelés 

fejlődések, szakadozások 

fektetett dobás 

fogások 

fordítás 

forduló 

gimnasztikai alapforma 

gurulás 

gyerekkor 

gyors indítás 

hajítás, vetés, lökés 

hajlékonyság 

hajlítás 

helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes) 

ideális testsúly 

ízületi mozgékonyság 

járás (futás) megindítása, megállítása 

kapura lövések – beugrásos, felugrásos 

keringési rendszer 

kiindulóhelyzet 

kosárérintés 

küzdelem 

labdaátadások lábbal - lapos, félmagas, ívelt 

labdaérintések - belső, belső csüd, teljes csüd, külső 

csüd 

labdavezetés 

leengedés 

légzőrendszer 

lendítés 

lendületszerzés 

magasugrás – flop-, hasmánt-, átlépőtechnika 

magyar olimpiai bajnokok – legalább öt név ismerete 

mell-, gyors-, hátúszás 

motiváció 

mozgatórendszer 

nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás 

nyújtás 

olimpiai játékok – ókori, újkori játékok 

passzív pihenés 

prevenció 

pulzus 

rajtolás 

rekreáció 

ritmikus gimnasztika 

szerek – kötél, labda, karika, buzogány, szalag 

serdülőkor 

sérülés 

sikerélmény 

sorakozás 

szabadgyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), 

kéziszer-gyakorlatok (babzsák, labda, súlyzó, 

medicinlabda stb.) 

szabadrúgás – közvetett, közvetlen 

távolugrás – lépőtechnika, ollózótechnika 

teljesítmény 

terhelés 

természeti erők 

testedzés 

testfordulatok 

testi higiéné 

testnevelés – sport testtartás 

tornaelemek: állások, gurulások, fordulatok, ugrások, 

billenések, forgások, átfordulások, támaszugrások, 

lebegőtámasz, lendületek, fellendülések, 

támaszhelyzetek, leugrások, összekötő elemek 

tornaszerek – talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, 

gyűrű, korlát, lólengés váltás 

védekezés – emberfogásos, területvédekezé

Informatika ismeretek 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 

1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

1.2. Információ és társadalom 

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 

1.2.3. Informatika és etika 
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1.2.4. Jogi ismeretek 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 

2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Logikai műveletek 

2.1.5. Bináris karakterábrázolás 

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás 

2.1.7. Kép és hang digitalizálás 

2.1.8. Tömörített adattárolás 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A számítógép főbb részei és jellemzői 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik 

2.2.4. A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

2.3. Munkavédelem és ergonómia 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

3.1.1. Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete 

3.1.2. Háttértárak kezelése 

3.1.3. Tömörítés 

3.1.4. Adatvédelem, adatbiztonság 

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem 

3.1.6. A hálózatok alapvető szolgáltatásai 

4. Szövegszerkesztés 

4.1. A szövegszerkesztő használata 

4.1.1. Dokumentum megnyitása, mentése 

4.1.2. Szövegbevitel, szövegjavítás 

4.2. Szövegjavítási funkciók 

4.2.1. Keresés és csere 

4.2.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

4.2.3. Nyelvi segédeszközök 

4.3. Szövegszerkesztési alapok 

4.3.1. A dokumentum egységei 

4.3.2. Karakterformázás 

4.3.3. Bekezdésformázás 

4.3.4. Szakaszformázás 

4.3.5. Stílusok 

4.4. Táblázatok és objektumok a szövegben 

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel 

4.4.2. Körlevélkészítés 

4.4.3. Képek és alakzatok beillesztése 

4.4.4. Tartalomjegyzék 

5. Táblázatkezelés 

5.1. A táblázatkezelő használata 

5.1.1. Táblázat megnyitása, mentése 

5.1.2. Adatok bevitele, javítása 

5.2. A táblázat szerkezete 

5.2.1. Cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 

5.3.1. Cella tartalma 

5.3.2. Számformátumok 

5.3.3. Adatok rendezése, kigyűjtése 

5.3.4. A cellahivatkozások használata 

5.3.5. Képletek szerkesztése, függvények alkalmazása 

5.4. Táblázatformázás 

5.4.1. Karakter- és cellaformázások 

5.4.2. Sor-, oszlop, tartománybeálltások 
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5.4.3. Oldalbeállítások 

5.5. Diagramok és egyéb objektumok 

5.5.1. Diagramok 

5.5.2. Objektumok 

6. Adatbázis-kezelés 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai 

6.2. Az adatbázis szerkezete és kialakítása 

6.2.1. Az adatbázis-kezelés alapműveletei 

6.2.2. Adattípusok  

6.2.3. Adatok módosítása, törlése 

6.2.4. Adattáblák közötti kapcsolatok  

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

6.3.1. Lekérdezések 

6.3.2. Számítások végzése 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

6.4.1. Űrlapok és jelentések használata 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az interneten 

7.1.1. Hálózati alapismeretek 

7.1.2. Elektronikus levelezési rendszer használata  

7.1.3. Állományok átvitele 

7.1.4. Web-szolgáltatás 

7.1.5. Keresőrendszerek 

7.1.6. Az internet veszélyforrásai 

7.2. Weblap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete  

7.2.2. Weblap készítése weblap-szerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

8. Prezentáció és grafika 

8.1. Prezentáció 

8.1.1. Adatok bevitele és módosítása  

8.1.2. Prezentáció elkészítése és formázása  

8.2. Grafika 

8.2.1. Megnyitás, mentés, beszúrás 

8.2.2. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása  

8.2.3. Képek feldolgozása, formázása 

9. Könyvtárhasználat 

9.1. Könyvtárak 

9.1.1. A könyvtár fogalma 

9.1.2. Könyvtártípusok 

9.1.3. A könyvtári szolgáltatások 

9.2. Információ-keresés 

9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban 

9.2.2. Információ-keresési stratégiák 

9.3. Forráshasználat 

9.3.1. Dokumentum-használat 

9.3.2. Kézikönyv-használat 

9.3.3. Forráskiválasztás 

9.3.4. Forrásjelölés 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés 

10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

10.1.1. Egyszerű adattípusok 

10.1.2. Összetett adattípusok 

10.1.3. Állományok 

10.2. Algoritmusleíró eszközök 

10.2.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével 

10.3. Elemi algoritmusok 

10.3.1. A programozás alapelvei 

10.4. Rekurzió 
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10.4.1. Rekurzív algoritmus 

11. A programozás eszközei 

11.1. Programozási nyelv  

11.1.1. Egy programozási nyelv ismerete  

11.2. Programfejlesztői környezet  

11.2.1. Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben  

11.2.2. Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben 

Közgazdaság ismeretek 

1. Gazdasági és jogi alapismeretek 

1.1. Mikrogazdasági alapok 

1.2. A vállalat termelői magatartása és a kínálat  

1.3. A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

1.4. Jogi alapismeretek 

1.5. Marketing 

2. Általános statisztika és statisztika gyakorlat 

2.1. Statisztikai alapfogalmak 

2.2. Viszonyszámok 

2.3. Középértékek 

2.4. Indexszámítás 

2.5. Grafikus ábrázolás 

3. Pénzügyi alapismeretek 

3.1. Pénzügyi intézményrendszer, pénzügyi szolgáltatások 

3.2. Pénzforgalom 

3.3. Pénzügyi piac és termékei 

3.4. Biztosítási alapismeretek 

4. Pénzügy gyakorlat   

4.1. Pénz időértéke 

4.2. Értékpapírok értékelése 

4.3. Valuta, deviza árfolyama 

5. Adózási alapismeretek  

5.1. Az államháztartás rendszere:  

5.2. Adózási alapfogalmak 

5.3. Kiemelt adónemek főbb jellemzői (SZJA, ÁFA, helyi adók)  

6. Adózás gyakorlat  

6.1. Személyi jövedelemadó 

6.2. Általános forgalmi adó 

6.3. Helyi adók 

7. Számviteli alapismeretek   

7.1. Számviteli törvény 

7.2. Vállalkozás vagyona 

7.3. Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 

7.4. Tárgyi eszközök elszámolása 

7.5. Anyagkészletek elszámolása 

7.6. Jövedelem elszámolás  

7.7. A saját termelésű készletek elszámolása 

7.8. Termékértékesítés elszámolása 

8. Számvitel gyakorlat  

8.1. Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok:  

8.2. A tárgyi eszköz nyilvántartása 

8.3. A készletek (anyagok és saját termelésű készletek) bizonylatai 

8.4. A jövedelem-elszámolás bizonylatai: a bérszámfejtő lap alapján a nettó bér 

megállapítása. 
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Távközlés ismeretek 

A gyakorlati vizsga feladatai az alábbi témakörök közül kerülnek ki: 

Feladatok  Témakörök  

Elektrotechnika  
3.1.2. Egyenáramú hálózatok  

3.1.6. Váltakozó áramú hálózatok  

Távközlés-elektronikai 

alaptevékenység  

4.1.1. Elektronikai eszközök  

4.1.2. Erősítők  

4.1.3. Műveleti erősítők  

4.1.5. Digitális technika  

Hálózati ismeretek  

2.2.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat  

2.2.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók 

(ISP) gyakorlat  

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 
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2. Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák követelményei 
A tantervi követelmények változásainak megfelelően módosítható 

a pedagógiai program elfogadására vonatkozó eljárásrend mellőzésével. 

Közismereti tárgyak (szakközépiskolai és szakgimnáziumi) 

Magyar nyelv (szakközépiskolai) 

9. évfolyam 

1. Kommunikációs folyamat tényezőinek ismerete 

2. A tömegkommunikáció sajátosságainak ismerete 

3. A nyelvi szintek: fonémák, morfémák, lexémák, szintagmák, mondatok felismerése és 

jellemzése 

4. A szóalkotás módjai 

5. A magyar helyesírási rendszer alkalmazása 

6. Nyelvi és nem nyelvi jelek 

7. A szöveg szerkezeti sajátosságai 

10. évfolyam 

1. Szövegtípusok felismerése és osztályozása 

2. Hivatalos szövegtípusok elkészítése 

3. Retorikai alapismeretek ismerete és gyakorlati alkalmazása 

4. Érvelő szöveg készítése 

11. évfolyam 

1. Stílusmeghatározó tényezők 

2. Stíluseszközök felismerése 

3. Stílusrétegek és azok jellegzetességeinek ismerete 

4. A nyelvművelés kérdései és lehetőségei 

12. évfolyam 

1. A nyelv és a gondolkodás, a nyelv és a társadalom összefüggései 

2. A magyar nyelv eredete és története 

3. A határon túli magyarok nyelvhasználatának kérdései 

4. A magyar nyelv változatai: nyelvjárások és csoportnyelvek 

Irodalom (szakközépiskolai) 

9. évfolyam 

1. A Biblia és hatása az irodalomra 

2. Az antikvitás irodalmi újításai a műfajok és az időmértékes verselés területén 

3. Irodalomtörténeti korszakok jellegzetességei: antikvitás, középkor, reneszánsz, 

barokk 

4. A fent említett korszakok legfontosabb alkotói:  

- antikvitás: Szophoklész, Horatius, Vergilius 

- középkor: Dante, Villon 

- reneszánsz: Boccaccio, Janus Pannonius, Shakespeare, Balassi Bálint 

- barokk: Zrínyi Miklós 

10. évfolyam 

1. Irodalomtörténeti korszakok jellegzetességei: felvilágosodás, romantika 

2. A fent említett korszakok legfontosabb alkotói: 

- Felvilágosodás: Molière, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 
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- Romantika: Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi 

Sándor, Arany János, Jókai Mór 

11. évfolyam 

1. A líra megújítói a XIX: század második felében: szimbolisták, impresszionisták 

2. Az orosz realizmus és alkotói 

3. Madách Imre és Az ember tragédiája 

4. Mikszáth Kálmán 

5. A Nyugat első nemzedéke: Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Tóth Árpád, Juhász Gyula 

12. évfolyam 

1. József Attila 

2. Radnóti Miklós 

3. Örkény István 

4. Pilinszky János 

5. Franz Kafka 

6. Thomas Mann 

Magyar nyelv (szakgimnáziumi) 

9. évfolyam 

1. Kommunikáció 

2. Médiaműfajok 

3. A beszéd és a nyelv 

4. A szóelemek 

5. A szóalkotás módjai 

6. A szófajok 

7. A szószerkezetek 

8. A mondatok 

9. Helyesírásunk alapelvei 

10. A szöveg 

10. évfolyam 

1. Jelek és jelrendszerek 

2. A hangalak és a jelentés kapcsolata 

3. A szövegtípusok 

4. A stílus 

5. Az alakzatok 

6. A szóképek 

7. Az önéletrajz és a motivációs levél 

8. A stílusrétegek 

11. évfolyam 

1. Retorika és kommunikáció 

2. A szövegszerkesztés menete 

3. A beszéd felépítése 

4. Érvelés 

5. A beszéd megszólaltatása 

6. Anyanyelvünk változatai 

7. A határon túli magyarok nyelvhasználata 

8. Előadás, hozzászólás, felszólalás 
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12. évfolyam 

1. A nyelv és az ember 

2. A nyelvekről általában 

3. A magyar nyelv rokonsága 

4. A nyelvemlékek típusai 

5. Szókincsünk bővülése 

Irodalom (szakgimnáziumi) 

9. évfolyam 

1. Homéroszi eposzok 

2. Az antik színház és dráma – Szophoklész 

3. A Biblia 

4. A középkor - Dante, Villon 

5. Az itáliai reneszánsz – Petrarca, Boccaccio 

6. Az angol reneszánsz – Shakespeare 

7. Janus Pannonius 

8. Balassi Bálint 

9. A barokk eposz – Zrínyi Miklós 

10. Klasszicizmus – Moliére 

10. évfolyam 

1. Az európai felvilágosodás irodalma  

2. A magyar felvilágosodás irodalma 

3. Csokonai Vitéz Mihály 

4. Berzsenyi Dániel 

5. A romantika 

6. A. Puskin 

7. Stendhal, Balzac 

8. Katona József 

9. Kölcsey Ferenc 

10. Vörösmarty Mihály 

11. Petőfi Sándor 

12. Jókai Mór 

11. évfolyam 

1. Arany János 

2. Madách Imre 

3. Mikszáth Kálmán 

4. A 19. századi realizmus – epika 

5. Dráma a 19. században 

6. A líra átalakulása a 19. század második felében 

7. Ady Endre 

8. Móricz Zsigmond 

9. Babits Mihály 

10. Kosztolányi Dezső 

11. Juhász Gyula   

12. Tóth Árpád 

12. évfolyam 

1. Líra a 20. században  

2. Franz Kafka 

3. Thomas Mann 



 

33 

4. Bertold Brecht 

5. Szabó Lőrinc 

6. Illyés Gyula 

7. Németh László 

8. József Attila 

9. Radnóti Miklós 

10. Márai Sándor 

11. Pilinszky János 

12. Örkény István  

13. Nagy László 

14. Kertész Imre 

15. Az irodalom határterületei  

Matematika (4 évfolyamos képzés) 

9. évfolyam 

 Gondolkodási módszerek 

 Halmazok 

 Algebra és számelmélet 

 Függvények 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

 Statisztika alapjai 

10. évfolyam 

 Egybevágósági transzformációk 

 Gyökvonás 

 A másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek 

 Geometria 

 Hasonlósági transzformációk 

11. évfolyam 

 Trigonometria, szögfüggvények 

 Vektorok 

 Hatvány, gyök, logaritmus 

 Függvények 

 Koordináta-geometria 

12. évfolyam 

 Kombinatorika, valószínűség-számítás 

 Statisztika 

 Matematikai logika 

 Sorozatok 

 Sík- és térgeometria 

Matematika (5 évfolyamos képzés) 

9. NYEK évfolyam 

1. Mértékegységek, átváltásuk. 

2. Halmazok, halmazműveletek, logikai szita 

3. Hatványozás, nevezetes szorzatok, műveletek algebrai törtekkel 

4. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, számrendszerek 

5. Egyenes arányosság, fordított arányosság, %-számítás 
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9. évfolyam 

1. Függvények 

2. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

3. Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

4. Egybevágósági transzformációk 

5. Statisztika 

10. évfolyam 

1. Gondolkodási módszerek-kombinatorika 

2. A gyökfogalom kiterjesztése 

3. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

4. Körrel kapcsolatos ismeretek 

5. A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai 

6. Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése 

7. Vektorok 

8. Szögfüggvények általánosítása 

11. évfolyam 

1. Hatvány, gyök, logaritmus 

2. A trigonometria alkalmazása 

3. Koordináta-geometria 

4. Statisztika 

5. Kombinatorika, gráfelmélet 

6. Valószínűség-számítás 

7.  Sorozatok /csak emelt szinten/ 

8.  Konvergens sorozatok, határérték /csak emelt szinten/ 

12. évfolyam 

1.  Sorozatok /csak középszinten/ 

2. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás 

3. A matematikai logika alapjai 

4. Rendszerező összefoglalás /az összes évfolyam anyagának áttekintése/ 

Emelt szinten további témák: 

Differenciálszámítás 

Integrálszámítás 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(4 és 5 évfolyamos képzés, szakgimnáziumi) 

4 éves képzés 

9. évfolyam 

1. Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora 

2. A római köztársaság válsága, az egyeduralom kialakulása 

3. A kereszténység születése és egyházzá szerveződése 

4. Az iszlám vallás megszületése és tanításai  

5. A hűbériség és a Nyugat előretörése 

6. A középkori gazdaság fellendülése Nyugat-Európában  

7. Az Oszmán Birodalom felemelkedése és berendezkedése 

8. A magyarság őstörténete 

9. A honfoglalás és kalandozások 

10. A magyar államalapítás 
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11. Az Aranybulla 

12. A tatárjárás és következményei 

13. Károly Róbert uralkodása 

14. Hunyadi János törökellenes harcai 

15. Hunyadi Mátyás uralkodása 

10. évfolyam 

1. A nagy földrajzi felfedezések 

2. A reformáció és ellenreformáció 

3. A francia abszolutizmus 

4. Mohács és az ország három részre szakadása 

5. Törökellenes küzdelmek a XVI. századi Magyarországról 

6. A Rákóczi-szabadságharc 

7. A felvilágosodás 

8. Az amerikai függetlenségi háború és az USA államszervezete 

9. Az ipari forradalom 

10. A XIX. század eszméi 

11. A XVIII. századi népességnövekedés és etnikai következményei Magyarországon 

12. Mária Terézia és II. József uralkodása 

13. Széchényi és Kossuth élete, reformprogramja 

14. 1848. március 15-e Pesten és az április törvények 

15. Az 1848-49-es szabadságharc 

11. évfolyam 

1. A német és olasz egység létrejötte 

2. A második ipari forradalom  

3. Gyarmatosítás a XIX.-XX. században 

4. A kiegyezés megszületése, tartalma és az új állam működése 

5. A dualizmus kori gazdaság eredményei 

6. A dualizmus kori társadalom 

7. Az első világháború (a szövetségi rendszerek kialakulása, frontok, új vonások) 

8. A trianoni béke (megszületése, tartalma, következményei) 

9. A bolsevik Oroszország (az eszme jellemzői, hatalomra jutása, az állam működése)  

10. A nácizmus Németországban (az eszme jellemzői, hatalomra jutása, az állam 

működése)  

11. A nagy világgazdasági válság (okok, jellemzők, megoldás) 

12. A Horthy-rendszer politikai- és gazdasági konszolidációja 

13. Társadalom és életmód a két világháború közötti Magyarországon 

14. A második világháború fordulatai, borzalmai 

15. Hazánk részvétele a II. világháborúban 

12. évfolyam 

1. A hidegháború kibontakozása, jellemzői, az ENSZ működése 

2. A szovjet tömb kialakulása, jellemzői 

3. A Rákosi korszak (a diktatúra működése, gazdaság és életmód) 

4. Az 1956-os forradalom okai, történetének fordulópontjai, megtorlása 

5. A hidegháború főbb konfliktusai (koreai háború, szuezi válság, kubai rakétaválság, 

vietnámi háború, az ún. kis hidegháború) 

6. A kétpólusú világrend megszűnése 

7. A Kádár-rendszer jellemzői (gazdaság, mindennapok) 

8. A rendszerváltás Magyarországon (politikai, gazdasági változások) 

9. Nemzetiségek és etnikumok a mai Magyarországon 
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10. Az Európai Unió alapelvei, működése, intézményei  

11. A mai magyar demokrácia működése 

12. Állampolgári jogok és kötelességek 

13. A hazai választási rendszer főbb elemei 

14. Adók, járulékok, pénzkezelési technikák és banki ügyletek 

15. A munkaviszony (jogok, kötelességek, a munkaviszony megszűnése) 

5 éves képzés 

9. évfolyam, NYEK osztály 

I. A történelem fogalma, tárgya, módszerei és segédtudományai 

II. Heraldika: a címerek kialakulása és a magyar címerek jelképei 

III. Vexillológia: a zászlók kialakulása és a magyar zászló története 

IV. Inszigniológia: jelképek és a magyar koronázási ékszerek története 

V. Kronológia: a különböző időszámítási módszerek összehasonlítása 

VI. Hely– és családtörténet kutatás módszerei 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(4 és 5 évfolyamos képzés, szakközépiskolai) 

4 éves képzés 

9. évfolyam 

I. Az őskor és az ókori Kelet 

II. Az ókori Görögország 

III. Az ókori Róma 

IV. A korai feudalizmus története Európában 

V. A magyar nép története az államalapításig 

Mindennapi életmódtörténet: 1 kötelező téma 

 a család szerepe az ókori kultúrákban 

 eltérő elméletek, mítoszok a magyarok őstörténetében 

10. évfolyam 

I. Az érett középkor 

II. Az Árpád–házi királyok kora 

III. A késő középkor 

IV. Magyarország a XIV–XV. században 

V. Kora újkor (1490–1721) 

VI. Magyarország története a kora újkorban (1490–1711) 

Mindennapi élet, életmódtörténet 

 Bűn és bűnüldözés a középkorban 

 A kora újkori állam fejlődési sajátosságai: az abszolutizmus 

11. évfolyam 

I. A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora 

II. Magyarország újjászervezése a Habsburg Birodalom keretei között (1711–1790) 

III. A polgárosodás kezdete Magyarországon (1790–1847) 

IV. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848–49. 

V. A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849–1914) 

VI. A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849–1914 

11. évfolyam – Emelt szintű érettségire felkészítő 

I. A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora (1721–1849) 
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II. Magyarország újjászervezése a Habsburg Birodalmon keretei között (1711–

1790) 

III. A polgárosodás kezdetei Magyarországon (1790–1847) 

IV. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848–49 

V. A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849–1914) 

VI. A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849–1914) 

12. évfolyam 

I. Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig (1914–1929) 

II. Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország 

élete (1914–1931) 

III. A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–1945) 

IV. Magyarország a nagy gazdasági világválságtól a második világháborús 

összeomlásig (1931–1945) 

V. Jelenkor (1945–napjainkig) 

VI. Magyarország a második világháborúban 

12. évfolyam – Emelt szintű érettségire felkészítő 

I. Az első világháborútól a nagy gazdasági világválságig (1914–1929) 

II. Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország 

élete (1914–1931) 

III. A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–1945) 

IV. Magyarország a nagy gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig 

(1931–1945) 

V. A jelenkor (1945–napjainkig)  

VI. Magyarország a második világháború után (1945–napjainkig) 

5 éves képzés 

9 évfolyam, NYEK osztály 

I. A történelem fogalma, tárgya, módszerei és segédtudományai 

II. Heraldika: a címerek kialakulása és a magyar címerek jelképei 

III. Vexillológia: a zászlók kialakulása és a magyar zászló története 

IV. Inszigniológia: jelképek és a magyar koronázási ékszerek története 

V. Kronológia: a különböző időszámítási módszerek összehasonlítása 

VI. Hely– és családtörténet kutatás módszerei 

Angol nyelv (4 évfolyamos képzés) 

9. évfolyam 

Témakörök 

 Ismerkedés 

 Szabadidős tevékenységek 

 Család és barátok 

 Az otthon és a tágabb környezet 

 Étkezés 

 Napirend 

 Munka és pihenés 

 Az iskola világa 

 Egészség és betegség 

 Tágabb környezetünk 

 Közlekedés és utazás 
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Nyelvtan 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Past Simple 

 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Számnevek 

 Személyes névmások tárgyesete 

 Birtoklás kifejezése 

 Too, enough 

 Melléknév fokozása 

 1st conditional 

 Must, may 

10. évfolyam 

Témakörök 

 Nyaralás, világjárás 

 Közelmúlt és régmúlt 

 Utazás itthon és külföldön 

 Divatirányzatok (öltözködés, zene, reklámok) 

 A tizenévesek világa 

 Mindennapi tudomány 

 Kulturális programok 

 Étkezés 

 Sport és egészség 

 A természet világa 

 A jelen és a jövő technikai csodái 

Nyelvtan 

 Used to 

 Célhatározói mellékmondat 

 Past Continuous 

 Present Perfect, Present Perfect Continuous 

 Would rather 

 Should 

 Módhatározók 

 Passive 

 Both, either, neither 

 May. Might, could 

 Utókérdés 

 1st coditional + when 

 2nd conditional 

11. évfolyam 

Témakörök 

 Népek és kultúrák 

 A sajtó világa 

 A változó világ 

 Oktatás és szakmai karrier 

 A test és a lélek 

 A kommunikáció hagyományos és új formái 



 

39 

 A divat és az ízlés 

 Természeti katasztrófák, társadalmi problémák 

 Szolgáltatások 

 Természetfölötti jelenségek 

Nyelvtan 

 Szenvedő szerkezet jelen, múlt, főnévi igeneves szerkezet 

 Főnévi igenév vagy gerund 

 Past Perfect 

 Függő beszéd jelen, múlt kijelentés, kérdés, felszólítás 

 Future Continuous 

 Időhatározói mellékmondat 

 Szóképzés 

 Relative clause 

 3rd conditional, I wish 

 Múltbeli valószínűség 

12. évfolyam 

Témakörök 

 Családtagok és barátok, a megismerkedéstől az esküvőig 

 Naprend, férfi és női szerepek a családban, házimunkák 

 Egészséges életmód, betegségek, génsebészet, sport 

 Szabadidős tevékenységek 

 Településtípusok, lakásfajták, urbanizációs gondok, városi és vidéki élet, 

házimunkák 

 A tanulás és a munka világa, divatos és hiányszakmák, munkaerő-piaci problémák 

 Hagyományos magyar és angol ételek, étterem és menza, ételkészítés 

 Városi közeledés, utazás, világjárás 

 Az időjárásban bekövetkezett változások, védett állatok, környezetvédelem 

 Gazdaság: családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban, vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 Termékek és boltok, új kereskedelmi és vásárlási formák és szokások, e-commerce 

Nyelvtan 

 Gerund, infinitive 

 Szenvedő szerkezet 

 Múlt időkör 

 Jövő időkör 

 Jelen időkör 

 Módbeli segédigék 

 Melléknevek fokozása 

 Függő beszéd 

 Feltételes mód 

 Névelők 

 Mellékmondatok áttekintése, rendszerezése 

Angol nyelv (5 évfolyamos, nyelvi előkészítős képzés) 

Szóbeli témakörök (témák 9 Ny–12. évfolyamig):  

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társdalom 
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 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány és technika 

 A gazdaság 

Kiegészítés a: 

 10. évfolyamon: országismeret: In and around London 

 11. évfolyamon: forráshasználat: Virtual Visits 

 12. évfolyamon: EU-ismeretek: Internet 

Nyelvtani szerkezetek: évfolyamokra lebontva lásd a 4 évfolyamos képzésnél. 

 Módbeli segédigék 

 Létige 

 There is/ there are 

 Kérdőszavak 

 Felszólító mód 

 Névelők 

 Igeidők 

 Főnevek 

 Melléknevek 

 Feltételes mód 

 Szenvedő szerkezet 

 Phrasal verbs 

 Prepositions 

 Függő beszéd 

Az osztályozó vizsga követelményei azon tanulók számára, 

akik a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek 

11. évfolyam - Year 11 

Szóbeli témakörök/ Oral topics: Interjúkérdések/ Interview questions: 

1. The United Kingdom 

2. Hungary 

3. Language learning 

4. Health and keeping fit 

5. Fashion and clothes 

(A vizsgáztató által feltett kérdésekre az adott téma kifejtése.) 

Nyelvtani szerkezetek/ Grammar structures: 

1. Passive voice - Szenvedő szerekezet 

2. To or Ing forms of verbs – Infinitive or gerund 

3. Past Perfect Tense-Befejezett Múlt Idő 

4. Reported speech – Függő beszéd 

5. Derivation of words - Szóképzés 

6.  3rd Conditional - Feltételes mód 3. típusa 

7.  Probability in the past - Múltbeli valószínűség 
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12. évfolyam –Year 12 

Szóbeli témakörök/ Oral topics: Presentation topics/ Prezentáció témák: 

1.Településtípusok, lakásfajták, urbanizációs gondok, városi és vidéki élet, házimunkák  

(Village vs. City; flat vs. house; urbanization problems; types of houses; household chores) 

2. Hagyományos magyar és angol ételek; étterem és menza; ételkészítés 

(Traditional Hungarian and British cuisine; eating out vs. canteen; recipes) 

3. Szabadidős tevékenységek 

(Free time activities) 

4. Városi közlekedés, utazás, világjárás  

(Transportation in cities; travelling around the world) 

5.Az időjárásban bekövetezett változások; védett állatok, környezetvédelem 

(Changes in the weather; animals under protection; environmental protection) 

Ezekből 1 témakört kell választani.  

A prezentáció értékelése szempontjai: 

 Maximum 5 perces legyen 

 Diáid tartalmazzák a megfelelő információt az adott témáról 

 Segédeszköz nem használható, a prezentációt meg kell tanulni kívülről 

 Beszédtempó, kiejtés, folyamatos beszéd 

 Szókincs, kifejezésmód 

 Az adott téma megfelelő, részletes, értelmes kifejtése 

 Nyelvtan 

Nyelvtani szerkezetek/ Grammar structures: 

1. To or Ing forms of verbs – Infinitive or gerund 

2. Passive voice – Szenvedő szerekezet 

3. Past tenses – Múltbeli igeidők 

4. Present Tenses – Jelen igeidők 

5. Future tenses – Jövőt kif. igeidők 

6. Módbeli segédigék – Modal auxiliaries 

7. Melléknév fokozása – Comparison of adjectives 

8. Reported speech – Függő beszéd 

9. Conditionals – Feltételes mód  

10. Névelők – Articles (a, an, the) 

Az osztályozó vizsga 5 részkészség feladatlapjaiból áll minden évfolyamon. (Reading, Use 

of English, Writing, Speaking, Listening), de csak egy érdemjegy lesz a készségek átlagából. 

Angol nyelv (5/13. évfolyam) 

A vizsga a tantervben meghatározott alábbi témakörökből szóbeli formában zajlik. A 

témakörökön belüli tartalmak részletességét tekintve a tanterv útmutatásai az irányadók; 

erről és a szóbeli feladatok pontos jellegéről a vizsgáztató tanár tájékoztatást tud adni. 

Javasolt a középszintű érettségi vizsga feladattípusainak alkalmazása. 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 
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6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

10. Gazdaság és pénzügyek 

11. A szakiránynak megfelelő speciális témakörök 

Angol nyelv (1/13. és 2/14. évfolyam) 

A vizsga a tantervben meghatározott alábbi témakörökből szóbeli formában zajlik. A 

témakörökön belüli tartalmak részletességét tekintve a tanterv útmutatásai az irányadók; 

erről és a szóbeli feladatok pontos jellegéről a vizsgáztató tanár tájékoztatást tud adni. 

Javasolt a középszintű érettségi vizsga feladattípusainak alkalmazása. 

1/13. évfolyam 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. Életmód 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

2/14. évfolyam 

1. Utazás, turizmus 

2. A munka világa 

3. Tudomány és technika 

4. Gazdaság és pénzügyek 

5. A szakiránynak megfelelő speciális témakörök 

Informatika 

9. NyEK évfolyam 

Prezentáció 

A PowerPoint ablaka, a prezentáció alapelemei 

A prezentáció látványelemei 

Diaminta használata 

Animációk, áttűnések 

Szervezeti diagram 

Családfa készítése 

Folyamat érzékeltetése 

Táblázat és grafikon beillesztése a prezentációba 

Nem lineáris prezentáció 

Az informatika alapjai 

Az iskolai számítógépek használata 

Ergonomikus környezet 

Információ, adat, jel 

A bináris jelrendszer 

Az adatok tárolása 

Az információátadás folyamata 

A számítógép felépítése, Neumann-elvek 

Az alaplap részei 

Perifériák, bemeneti egységek 
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Billentyűzet, egér 

Kimeneti egységek 

Monitor, nyomtató 

Háttértárolók: pen-drive, winchester, CD, DVD 

Csatlakozók 

A szoftver 

A programok fajtái 

Az operációs rendszer feladatai 

Az operációs rendszer részei, működése 

Állományok és mappák 

Könvtárszerkezet 

A meghajtók kezelése 

Kijelölés, másolás, mozgatás 

A copyright 

A szoftverek csoportosítása 

Jogtiszta szoftverek 

A Windows operációs rendszer alapelemei 

Műveletek fájlokkal és mappákkal 

Grafika 

Grafikus adatok kezelése 

Pixel- és vektorgrafika 

Színkezelés 

Képformátumok 

Rajzok, ábrák készítése 

Képszerkesztési feladatok megoldása 

Szövegszerkesztés 

Szöveg beírása, javítása, mentés, helyesírás-ellenőrzés 

Kijelölés, áthelyezés, másolás 

Szöveg formázása: betűformázás 

Bekezdésformázás: igazítások. Behúzások 

Sorköz, térköz 

Fattyú- és árvasorok 

Az írásjelek használatának szabályai 

Szegély és mintázat 

Tabulátorok használata 

Felsorolás és számozás 

Táblázatkezelés 

Az ablak részei, adattípusok, módosítás 

Kijelölés, másolás, áthelyezés, automatikus kitöltés 

Beszúrás, törlés, formázások 

Számformátumok, rendezés 

Képletek használata 

Abszolút és relatív hivatkozás 

Függvények 

Szum, átlag, min, max. 

Diagramok formázása 

Diagramtípusok 
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9. évfolyam 

1. Az informatikai eszközök használata       

 A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük  

 A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb 

jellemzői. 

 Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. 

 Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

 Az adatok biztonságos tárolása. Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és 

hardveres biztosítása.  

 Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet 

kialakítása. 

2. Alkalmazói ismeretek         

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása   

 Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, szerkesztése. 

 Élőfej, élőláb. 

 Stílusok alkalmazása. 

 Tartalomjegyzék készítése.  

 Körlevél 

 Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő programmal.  

 Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

 Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

 A weblapkészítés alapjai. 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés    

 Táblázatkezelő részei 

 Függvények és képletek használata. 

 Statisztikai számítások 

 Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

 Az adatok grafikus szemléltetése.  

 Adatkezelés táblázatkezelővel 

 Adatok rendezése, szűrés.  

10. évfolyam 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés   

 Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

 Adatbázis létrehozása. 

 Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 Adatbázis feltöltése. 

3.  Algoritmizálás és adatmodellezés       

 Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, 

elemzése 

 Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

4. Infokommunikáció         

 Tartalomalapú keresés. 

 A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, 

felhasználása. 

 A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  
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 A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes 

eszközökkel. 

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása az 

interneten. 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

 Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

 Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

 A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus 

és internetes lehetőségekkel.  

 A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség 

elhárítása. 

4.3. Médiainformatika         

 Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 

könyvtárakból. 

5. Az információs társadalom         

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak 

feltérképezése 

 Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

 Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

6. Könyvtári informatika         

 Könyvtártípusok, információs intézmények 

 A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

 A települési közkönyvtár önálló használata. 

 Könyvtárlátogatás.  

 Könyvtári szolgáltatások 

 A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a 

tanulásban.  

 A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

 Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

11. évfolyam 

Képszerkesztés 

- Grafikus adatok kezelése 

- Színkezelés 

- Pixel- és vektorgrafika 

- Képformátumok 

- Rajzok, ábrák készítése 

- Digitális képek kezelése 

- A digitális képek készítésének és megjelenítésének főbb eszközei 

- Képek felhasználhatóságának jogi kérdései 

- A kép vágása és forgatása 

- Képszerkesztési feladatok megoldása 

- A fényerő és a kontraszt 

- Színkorrekció 

- Retusálás 
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- A háttér eltávolítása 

- Képszerkesztési feladatok megoldása 

- A vörösszem effektus 

- Képek konvertálása 

Multimédia 

- Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények és 

színek módosítása, transzformálás, konvertálás) 

- Hangszerkesztő program használata 

- Utómunka egy videoszerkesztő programmal 

- Összetett dokumentum önálló elkészítése 

- Formátumok közötti konvertálás 

Weblapszerkesztés 

- Weblapok szerkezete 

- Weblapok szerkezete 

- HTML nyelv 

- Hiperhivatkozások 

- Egyszerű weblap készítése 

- Képek, objektumok alkalmazása 

- HTML kódok 

- HTML kódok 

Földrajz (szakközépiskolai) 

9. évfolyam 

- A Föld kozmikus környezete 

- A földi tér ábrázolása 

- A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

- A légkör földrajza 

- A vízburok földrajza 

- A földrajzi övezetesség 

- Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

- A világgazdaság jellemző folyamatai 

10. évfolyam 

- Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

- A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

- Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

- Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Földrajz (szakgimnáziumi) 

10. évfolyam 

- A Föld kozmikus környezete 

- A földi tér ábrázolása 

- A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

- A légkör földrajza 

- A vízburok földrajza 

- A földrajzi övezetesség 

11. évfolyam 

- Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

- A világgazdaság jellemző folyamatai 
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- Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

- A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

12. évfolyam 

- Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

(Ázsia, Amerika, Afrika) 

- Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei (élelmezés, környezetvédelem, 

demográfiai válság) 

Fizika (szakközépiskolai) 

Az osztályozó és javítóvizsga írásban történik. Az írásbeli dolgozat elméleti és gyakorlati, 

számításos feladatokat tartalmaz. Értékelés a fizika tantárgynál alkalmazott elvek alapján, 

azonos százalékokkal történik. Lehetőséget adunk szóbeli kiegészítésre akkor, ha egy-két 

pont hiányzik a jobb jegyhez. 

10. évfolyam 

Hidroszféra – vízkörnyezetünk fizikája 

Olvadás, fagyás, olvadáshő,olvadáspont, víz rendellenes viselkedése 

Párolgás 

Forrás, lecsapódás 

A víz felszíne mint rugalmas hártya, felületi feszültség 

Folyadékok és gázok – hidro- és aerodinamikai jelenségek 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, Arkhimédész törvénye 

Légnyomás 

Áramló folyadékok, gázok, Bernoulli törvénye 

Az időjárás elemei 

Légi közlekedés, repülés fizikája 

A kék bolygó – globális környezeti problémák 

Ember a földön, ökológiai lábnyom 

A szemetelő emberiség, környezetszennyezés, globális felmelegedés 

Pillantás a jövőbe, fenntartható fejlődés 

Zene füleimnek – a hang és a hangszerek világa 

Rezgések, hang keletkezése, hullámok jellemzői, terjedési sebesség, hullámhossz, 

frekvencia 

Állóhullámok kialakulása húrokon, sípokon 

Hangmagasság, hangszín, felharmonikusok, hallható, nem hallható hangok 

Szikrák és villámok – elektrosztatika 

Elektromos állapot, töltés, elektromos erő, Coulomb törvény,  

Elektromos környezetünk, elektromos mező, árnyékolás, csúcshatás 

Mozgatott töltések, elektromos mező munkája, konzervatív mező, feszültség 

Töltéstárolók, kondenzátor, kapacitás 

Töltések mozgásban – az elektromos áram 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás 

Soros, párhuzamos kapcsolás, Ohm törvény 

Áramjárta vezetékek, vezetékek ellenállása, 

Az elektromos áram hatásai 

Áram a konnektorból – lakások, házak elektromos hálózata 

Hálózatok kialakítása, soros, párhuzamos, vegyes kapcsolások 
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Az elektromos energia, teljesítmény 

Olvadó, automata biztosíték, rövidzárlat 

Mobil áramforrások – elemek, telepek 

Az ionok vándorlása, Faraday törvény 

Akkumulátorok, elemek, telepek 

Áramgyárak – az elektromos energia előállítása 

Mágneses mező, mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, fluxus 

Indukált feszültség, áram,  

Lenz törvény, örvényáramok 

Mozgási indukció 

Generátorok, dinamók 

Transzformátor, elektromos energia szállítása 

11. évfolyam 

A fény természete és a látás – optika 

Fényforrás, terjedési sebesség, elektromágneses hullám, foton 

Geometriai optika, a fény visszaverődése, sík- és gömbtükrök, fény törése, lencsék, prizmák, 

párhuzamos falú lemez, teljes visszaverődés, alkalmazások, leképezési törvény 

Hullámoptika, visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás, fehér fény színekre bontása, 

színek 

Optikai eszközök, szem 

Kommunikáció és képalkotás – elektromágneses hullámok 

Elektromágneses rezgés előállítása, rezgőkör, rádióadás, vétel 

Diagnosztika, száloptika 

Fotoeffektus, kilépési munka, Einstein egyenlet, fotocella, digitális fényképezés 

Diagnosztika, röntgensugárzás, radiológia 

Atomfizika a hétköznapokban – Atom- és magfizika 

Az atom szerkezete, elektron, proton, neutron 

Atommodellek: Thomson, Rutherford, Bohr modell, kvantumszámok, határozatlansági 

reláció 

Anyaghullámok, de Broglie összefüggés, Pauli elv 

Atommag felfedezése, nukleonok, proton, neutron, magkölcsönhatás, izotópok, 

tömegdefektus 

Radioaktivitás, aktivitás, felezési idő, bomlástörvény 

Nukleáris energia, maghasadás, fúzió, sugárzások, sugárvédelem 

Atomreaktor, atombomba, láncreakció 

Planéták – A Naprendszer fizikai viszonyai, űrkutatás 

Csillagászati alapfogalmak 

Naprendszer, bolygó, kisbolygó, meteor, üstökös 

Műhold, űrszonda, űrhajó, űrállomás, űrkutatás, GPS 

Kozmosz – Csillagok, galaxisok 

Csillag fizikai tulajdonságai, fúzió 

Csillagok születése, halála, fotoszféra, napfolt, vörös óriás, fehér törpe, szupernóva, 

neutroncsillag, fekete lyuk, kettőscsillag, változócsillag, csillaghalmaz 

A világegyetem keletkezési elméletei 
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Fizika (szakgimnáziumi) 

Az osztályozó és javítóvizsga írásban történik. Az írásbeli dolgozat elméleti és gyakorlati, 

számításos feladatokat tartalmaz. Értékelés a fizika tantárgynál alkalmazott elvek alapján, 

azonos százalékokkal történik. Lehetőséget adunk szóbeli kiegészítésre akkor, ha egy-két 

pont hiányzik a jobb jegyhez. 

10. évfolyam 

Tájékozódás égen-földön 

A térrel és idővel kapcsolatos elképzelések fejlődéstörténete. A világban elfoglalt helyünk. 

Nagyságrendek értelmezése 

SI mértékrendszer, alap és leszármaztatott mennyiségek 

Vonatkoztatási rendszer 

Tájékoztatást segítő eszközök 

Útra kelünk – a közlekedés kinematikai problémái 

Mozgásállapot, sebesség, gyorsulás 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás, út, idő, sebesség 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, út idő, sebesség, gyorsulás, négyzetes 

úttörvény 

Grafikonok készítése, elemzése 

Mozgás lejtőn, szabadesés 

Egyenletes körmozgás, periódusidő, frekvencia, kerületi sebesség, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás 

Közlekedj okosan! – a közlekedés dinamikai problémái 

Mozgások oka, tehetetlenség, erő, erőmérés 

Newton törvényei 

Gyakorlati példák Newton torvényeire 

Speciális erőfajták, centripetális erő, gravitációs erő, súly, súlytalanság, rugóerő 

Súrlódás, közegellenállás, Hook törvénye 

Gyakorlati példák 

Egy ugrással a Holdra – a tömegvonzás 

Gravitációs kölcsönhatás, Newton, Cavendish, Eötvös 

Lendület, lendület-megmaradás, rakétaelv 

Bolygók keringése, Kepler törvényei 

Rakéták, mesterséges égitestek 

Dolgos kezek – a nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat 

Munka, energia és teljesítmény fizikai és köznapi értelmezése 

Mechanikai energiák átalakulása. Energia-megmaradás törvénye 

Munkavégzés fajtái 

Teljesítmény 

Homo faber, az alkotó ember – egyszerű gépek a mindennapokban 

Forgatónyomaték, emelők, lejtő, csigák, csavar, ék 

Egyensúlyi helyzetek 

Egyszerű gépek a gyakorlatban 

Ide-oda cikkcakkban – rezgések, hullámok 

Rezgés, rezgésidő, rezgésszám, amplitúdó, rezgő tesz energiája, rezonancia 

Gyakorlati problémák, rezonancia katasztrófa 

Hullámok, hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia 

Hullámfajták, longitudinális, transzverzális hullám 
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Faljuk az energiát – energia nélkül nem megy 

Hőmérséklet, fajhő, hőkapacitás, hőmennyiség, égéshő, kalória 

Termikus kölcsönhatás 

Energia-megmaradás hőtani folyamatokban 

Energiaforrásunk – a Nap 

A tulajdonságai 

Hővezetés, hősugárzás, hőáramlás 

Napenergia felhasználása 

A gépek forradalma – energiaátalakító gépek 

Termikus rendszerek működése 

A hőtan I. főtétele 

Gépek eredményessége – hasznosítható energia 

Atomenergia felhasználása, nukleáris folyamatok 

A hőtan II. főtétele 

11. évfolyam 

Hidroszféra – vízkörnyezetünk fizikája 

Olvadás, fagyás, olvadáshő, olvadáspont, víz rendellenes viselkedése 

Párolgás 

Forrás, lecsapódás 

A víz felszíne mint rugalmas hártya, felületi feszültség 

Folyadékok és gázok – hidro- és aerodinamikai jelenségek 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, Arkhimédész törvénye 

Légnyomás 

Áramló folyadékok, gázok, Bernoulli törvénye 

Az időjárás elemei 

Légi közlekedés, repülés fizikája 

A kék bolygó – globális környezeti problémák 

Ember a földön, ökológiai lábnyom 

A szemetelő emberiség, környezetszennyezés, globális felmelegedés 

Pillantás a jövőbe, fenntartható fejlődés 

Zene füleimnek – a hang és a hangszerek világa 

Rezgések, hang keletkezése, hullámok jellemzői, terjedési sebesség, hullámhossz, 

frekvencia 

Állóhullámok kialakulása húrokon, sípokon 

Hangmagasság, hangszín, felharmonikusok, hallható, nem hallható hangok 

Szikrák és villámok – elektrosztatika 

Elektromos állapot, töltés, elektromos erő, Coulomb törvény,  

Elektromos környezetünk, elektromos mező, árnyékolás, csúcshatás 

Mozgatott töltések, elektromos mező munkája, konzervatív mező, feszültség 

Töltéstárolók, kondenzátor, kapacitás 

Töltések mozgásban – az elektromos áram 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás 

Soros, párhuzamos kapcsolás, Ohm törvény 

Áramjárta vezetékek, vezetékek ellenállása, 

Az elektromos áram hatásai 
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Áram a konnektorból – lakások, házak elektromos hálózata 

Hálózatok kialakítása, soros, párhuzamos, vegyes kapcsolások 

Az elektromos energia, teljesítmény 

Olvadó, automata biztosíték, rövidzárlat 

Mobil áramforrások – elemek, telepek 

Az ionok vándorlása, Faraday törvény 

Akkumulátorok, elemek, telepek 

Áramgyárak – az elektromos energia előállítása 

Mágneses mező, mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, fluxus 

Indukált feszültség, áram,  

Lenz törvény, örvényáramok 

Mozgási indukció 

Generátorok, dinamók 

Transzformátor, elektromos energia szállítása 

12. évfolyam 

A fény természete és a látás – optika 

Fényforrás, terjedési sebesség, elektromágneses hullám, foton 

Geometriai optika, a fény visszaverődése, sík- és gömbtükrök, fény törése, lencsék, prizmák, 

párhuzamos falú lemez, teljes visszaverődés, alkalmazások, leképezési törvény 

Hullámoptika, visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás, fehér fény színekre bontása, 

színek 

Optikai eszközök, szem 

Kommunikáció és képalkotás – elektromágneses hullámok 

Elektromágneses rezgés előállítása, rezgőkör, rádióadás, vétel 

Diagnosztika, száloptika 

Fotoeffektus, kilépési munka, Einstein egyenlet, fotocella, digitális fényképezés 

Diagnosztika, röntgensugárzás, radiológia 

Atomfizika a hétköznapokban – Atom- és magfizika 

Az atom szerkezete, elektron, proton, neutron 

Atommodellek: Thomson, Rutherford, Bohr modell, kvantumszámok, határozatlansági 

reláció 

Anyaghullámok, de Broglie összefüggés, Pauli elv 

Atommag felfedezése, nukleonok, proton, neutron, magkölcsönhatás, izotópok, 

tömegdefektus 

Radioaktivitás, aktivitás, felezési idő, bomlástörvény 

Nukleáris energia, maghasadás, fúzió, sugárzások, sugárvédelem 

Atomreaktor, atombomba, láncreakció 

Planéták – A Naprendszer fizikai viszonyai, űrkutatás 

Csillagászati alapfogalmak 

Naprendszer, bolygó, kisbolygó, meteor, üstökös 

Műhold, űrszonda, űrhajó, űrállomás, űrkutatás, GPS 

Kozmosz – Csillagok, galaxisok 

Csillag fizikai tulajdonságai, fúzió 

Csillagok születése, halála, fotoszféra, napfolt, vörös óriás, fehér törpe, szupernóva, 

neutroncsillag, fekete lyuk, kettőscsillag, változócsillag, csillaghalmaz 

A világegyetem keletkezési elméletei 
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Kémia (szakközépiskolai) 

10. évfolyam 

1. Élelmeink kémiája. Ételek, tápanyagok - szénhidrogének 

2. Élelmeink kémiája. Ősi és modern praktikák  

3. Anyagok és szerkezetek 

4. Szépség és tisztaság 

5. Információ: kódok és üzenetek 

6. Mérgek és orvosságok 

7. A tudomány 

Biológia (szakközépiskolai) 

10. évfolyam 

- Láthatatlan élővilág – Mikrobák 

- A Zöld Birodalom – A növények világa 

- Akik benépesítik a Földet – Az állatok világa 

- Kapcsolatok az élők és élettelen között – Élőlények és környezetük 

- Érthetjük őket?   Az állatok viselkedése 

- Másfélmillió lépés Magyarországon... – A Kárpát-medence élővilága 

11. évfolyam 

- Biokémia 

- Sejtjeinkben élünk – A sejt 

- Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test 

- Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma 

- Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr 

- Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása 

- Vagyok, mint minden ember… – Az ember egyéni és társas viselkedése 

12. évfolyam 

- Az élet kódja – A biológiai információ és átörökítése 

- Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás 

- Kibontakozás – Biológiai evolúció 

Komplex természettudományos tárgy 

9. évfolyam 

- A tudomány módszerei. 

- Tájékozódás térben és időben. 

- Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei. 

- Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája. 

- Az elektronburok és az atommag szerkezete. 

- Elektromosság, mágnesesség. 

- Fény. 

- Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás. 

- Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai. 
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- Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció, az ember társas viselkedése. 

- Az evolúció színpada és szereplői. 

Ének–zene (szakközépiskolai és szakgimnáziumi) 

10. évfolyam (szakközépiskola) és 11. évfolyam (szakgimnázium) 

1. Régi és új stílusú népdalok 

2. A középkor zenéje 

3. A reneszánsz kor zenéje 

4. A barokk kor zenéje – J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi 

5. A bécsi klasszikusok – J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven 

6. A romantika zenéje 

7. A XX. század zenéje 

Testnevelés és sport (szakközépiskolai és szakgimnáziumi) 

9. évfolyam 

- A tanév során tanult összefüggő gimnasztikai gyakorlat bemutatása különös 

tekintettel a helyes testtartásra; 

- a képességfelmérések elégséges szinten történő végrehajtása; 

- gurulóátfordulások előre-hátra különböző kiinduló és befejező helyzetekkel; 

- egy labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása. 

10. évfolyam 

- Az évfolyamon tanult összefüggő gimnasztikai gyakorlat bemutatása; 

- a teljesítmény-felmérések (ugrások, dobások, kondicionális képességeket mérő 

feladatok) bemutatása; 

- összefüggő talajgyakorlat bemutatása a tanult elemek (fejállás, mérlegállás, 

kézenátfordulás oldalt, gurulóátfordulás előre- hátra) felhasználásával; 

- egy sportjáték tanult technikai elemeinek bemutatása, az alapvető szabályok 

ismerete. 

11. évfolyam 

- Az évfolyamon tanult 64 ütemű összefüggő gimnasztikai gyakorlat önálló 

végrehajtása; 

- a teljesítmény-felmérés 11. évfolyamos követelményeinek teljesítése; 

- az évfolyamon tanult előírt talajgyakorlat bemutatása (kézállásból gurulóátfordulás 

előre, gurulóátfordulás hátra kézállásra való törekvéssel, mérlegállás, 

kézenátfordulás oldalt) elemek felhasználásával; 

- az eddig tanult labdajátékok tanult technikai elemeinek bemutatása, játék közbeni 

alkalmazása, szabályismeret. 

12. évfolyam 

- A középszintű érettségi vizsga összefüggő gimnasztikai gyakorlatának önálló 

bemutatása; 

- a négy év során tanult elemekből önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása a 

tanult összekötő elemek felhasználásával; 

- teljesítmény-felmérés az évfolyamnak megfelelő szinten; 

- a tanult labdajátékok technikai és taktikai elemeinek célszerű alkalmazása, a 

szabályok ismerete. 
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Etika (szakközépiskolai és szakgimnáziumi) 

11. évfolyam (szakközépiskola) és 12. évfolyam (szakgimnázium) 

Az emberi természet  

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése és az emberi természet 

Honnan van a jó és a rossz 

A jó és a rossz  

Miért szenvedek? 

Mit kell tennem?  

Törvény és megértés 

Kötelesség és szabadság 

A felelősség kérdése 

Én és te 

Önmegvalósítás?  

Az emberi szükségletek és a fogyasztói társadalom 

Barátok és felebarátok 

A szerelem erkölcstana 

Életre, halálra 

Vita a művi terhesség megszakításról 

A jó halál kegyelme 

Én és mi  

Parancsra tettem 

Engedelmesség és ellenállás 

Mi és ők 

Emlékezzünk meg a szegényekről 

A társadalmi igazságosságról 

A Föld etikája 

Verseny vagy együttműködés 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

10. évfolyam 

Az állam gazdasági szerepe: az állam feladatai napjainkban, az állam bevételei, az állami 

gazdaságpolitika céljai, a költségvetési és a monetáris politika eszköztára  

A pénzpiac működése: a bankrendszer a mai gazdaságban; a tőkepiac és termékei; a pénzügyi 

közvetítők; a háztartás, mint megtakarító; a háztartás, mint hitelfelvevő; nemzetközi 

pénzpiac alapfogalmai, intézményei  

Egy háztartás költségvetése; munkavállalás: a család, illetve a háztartás fogalmának 

eltérése; a háztartás költségvetése; álláskeresés: elvárások, álláskeresési technikák; munkába 

állás: munkaviszonnyal kapcsolatos jogok, kötelezettségek; bérek, járulékok napjainkban; 

munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Vállalkozás-vállalat: a vállalkozás, vállalkozó fogalma; a vállalkozások típusai; a 

vállalkozások környezete; a nem nyereségérdekelt szervezetek; saját vállalkozás, előnyök-

hátrányok; vállalkozói kompetenciák  

Vállalkozás alapítása, működése: üzleti ötlet kidolgozása; vállalkozás alapításának 

finanszírozási kérdései; vállalkozás alapítás szabályai napjainkban; szükséglet felmérése, 
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piackutatás marketing eszközökkel; bevételek és költségek tervezése; a termelési, 

szolgáltatási folyamat; adók, járulékok, támogatások  

Az üzleti terv: az üzleti terv szükségessége, felépítése; vezetői összefoglaló; a vállalkozás 

bemutatása, környezete; marketing terv; működési terv; vezetőség és szervezeti felépítés; 

pénzügyi terv; mellékletek; sikeres vállalkozások jellemzői; az esetleges kudarc okai, 

kezelése 

Szakmai tárgyak (szakközépiskolai): 

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

Adatbázis és szoftverfejlesztés (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Programozás alapismeretek 

- A programkészítés lépései: lépések ismerete, fogalma, értelmezése. 

- Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok elő- és 

utófeltételek megfogalmazása 

- Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson 

diagram 

- A programkészítés elvei: stratégiai elv, taktikai, technológiai, technikai elvek 

Adattípusok 

- Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör 

(globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték. 

- Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. 

Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

- Összetett adattípusok: karakterlánc (string) felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Karakterlánc műveletek. 

- Tömb adattípus: felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Indexelés. 

- Egydimenziós tömbök: Vektor 

- Többdimenziós tömbök: Mátrix 

Programozás elemei 

- Utasítások: értékadás, I/O , típuskonverziók. 

- Relációk: =,<,>,>=,<=,<>, NEM 

- Relációs műveletek: ÉS, VAGY; igazságtábla 

- Vezérlőutasítások: szekvencia, elágazások. iteráció 

- Elágazások: Egyutas, kétutas, többutas 

- Iterációk: hátultesztelős ciklus, elöltesztelős ciklus, számlálós ciklus 

11. évfolyam 

Programozási tételek 
Programozási tételek – Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, eldöntés tétele, 

kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele. 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) keresés 

tétele. 

Programozási tételek – Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, transzformálással, 

kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek – Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum 

kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések 

összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 
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Programozási tételek – Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés tétele, 

unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, faktoriális, 

binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, QuickSort. Rekurzió 

átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

12. évfolyam 

Adatstruktúrák 

Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók 

segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, helyfelszabadítás; dinamikus és 

statikus változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák 

megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, törlés. 

Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); ciklikus 

listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal 

kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; prioritásos sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); veremmel 

kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás ellenőrzése); verem alkalmazásai: 

rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. 

Programtervezés  

Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok. 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, Használati esetek diagramja. 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. Felület 

elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása.  

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

Adatbázisok 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, 

adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; 

Adatbázisok felépítése: táblák, rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. 

Relációs adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. Egyed-

kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, redundancia 

csökkentése.  

Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. Funkcionális függések és kulcsok a relációs 

modellben. 

Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Programozási nyelvek  

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, objektum-

orientált. 

 A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális programnyelvek és 

felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek és jellemzőik 
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Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási technikák, 

interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív futtatás, virtuális gépek. 

Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, 

byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése statikusan, 

ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok osztályozása: 

skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, lebegőpontos, 

kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági 

köre; Globális és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

Objektumorientált programozás  

Objektumorientált paradigma. 

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus 

elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor 

alkalmazása. 

Rendszerterv készítése. 

11. évfolyam 

Objektumorientált programozás  

Objektumorientált paradigma. 

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus 

elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor 

alkalmazása. 

Programozási nyelv „A”  

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project műveletek, 

egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, megjegyzések. 

Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol alkalmazás felületének a 

megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező 

nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. Típus átalakítás, 

konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. Eljáráshívások 

(paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. 

Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. Hibakeresés és 

javítás. Debug-golási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a 

figyelése. 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok 

kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, egymásba 

ágyazás. 
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Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és 

menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

12. évfolyam 

Programozási nyelv „A”  

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és 

menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Állománykezelés  

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O műveletek, 

megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: pozícionálás, 

olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek állományokkal: létrehozás, feltöltés, 

listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és direkt feldolgozás 

Web-programozás alapjai  

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezete. 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű elemek) és 

fejlécben alkalmazható elemek. 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése. 

Táblázatok. 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek). 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. 

Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, 

karakterláncok kezelése, függvények. 

Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, 

karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. 

Adatbázis fejlesztés  

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások. 

SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező hozzáadása. 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése. 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: SELECT, 

FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása). 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER BY. 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING. 

Elektrotechnika (10) 

10. évfolyam 

Mágneses erőtér  

A mágneses indukció fogalma. Az erőtér ábrázolása indukcióvonalakkal. 

A mágneses gerjesztés fogalma. A gerjesztési törvény. A mágneses térerősség. 

Kapcsolat a térerősség és az indukció között, – a mágneses permeabilitás. 

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás  



 

59 

Az elektromágneses indukció jelenségcsoportja. Az indukciótörvény. 

Az önindukciós jelenség 

Tekercsek induktivitása. Tekercs mágnes terének energiája. 

Az elektromágneses hullám. 

Váltakozó áramú hálózatok  

A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Az I, U, R és a Kirchhoff törvények alkalmazási módja; vektorábrák. 

Az áramköri elemek impedanciája. Az alkatrészek összetett viselkedése. 

Soros és párhuzamos RL kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

Valóságos (veszteséges) tekercsek jellemzése, veszteségi ellenállás. 

Soros és párhuzamos RC kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

A valóságos (veszteséges) kondenzátorok jellemzése. A veszteségi tényező. 

Soros RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Párhuzamos RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Váltakozó áramú teljesítmények. Teljesítménytényező, fázisjavítás. 

Középértékek és számításuk. 

Villamos gépek  

A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése. 

A háromfázisú hálózat előnyei. 

Az egyenáramú generátor és motor felépítése, tulajdonságai. 

A szinkrongép. Aszinkron motorok. 

Elektrotechnika-elektronika gyakorlat (11, 12) 

11. évfolyam 

Egyenáramú mérések  

A mérés fogalma, méréstechnikai alapismeretek. 

A mérés pontossága, mérési hibák. 

Az analóg és digitális mérőműszerek, a DC mérések eszközei, műszerei. 

Műszerkezelési gyakorlatok. 

Feszültség- és árammérési gyakorlat. 

Ohm törvényének vizsgálata. 

Kirchhoff törvényeinek igazolása. 

Feszültség- és áramosztás vizsgálata. 

Ellenállásmérések.  

Szimulációs mérések. 

Váltakozó áramú mérések 

Az AC mérés eszközei (Jelgenerátor, oszcilloszkóp, mV mérő). 

Műszerkezelési gyakorlat. 

Ohm törvény vizsgálata AC körökben. 

Soros RL és RC tagok mérése. 

Párhuzamos RL és RC tagok mérése. 

Egyreaktanciás vegyes hálózatok mérése. 

Soros rezgőkörök mérése. 

Párhuzamos rezgőkörök mérése. 

Frekvenciafüggő egyreaktanciás feszültségosztók mérése. 

Frekvenciafüggő kétreaktanciás feszültségosztók mérése. 

Szimulációs mérések. 
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12. évfolyam 

Elektronikai eszközök mérése 

Félvezető diódák karakterisztikáinak vizsgálata. 

Bipoláris tranzisztor karakterisztikájának mérése. 

Bipoláris tranzisztor paramétereinek mérése. 

Térvezérlésű tranzisztorok vizsgálata. 

Közös emitteres erősítőfokozat vizsgálata. 

Közös bázisú és közös kollektoros erősítőfokozat vizsgálata. 

JFET-es erősítőfokozat vizsgálata. 

Műveleti erősítős alapkapcsolások vizsgálata. 

Komparátorok vizsgálata. 

Wien-hidas oszcillátor mérése. 

Műveleti erősítős alkalmazások vizsgálata. 

Egyenirányítás, szűrés vizsgálata. 

Tápegység stabilizálás vizsgálata. 

Digitális technika mérése  

Kapuáramkörök vizsgálata. 

Logikai áramkörök kialakítása. 

Logikai kapcsolatok egyszerűsítése. 

Funkcionális hálózatok mérése. 

ALU vizsgálata. 

Aszinkron számláncok mérése. 

Szinkron számláncok mérése. 

Félvezetős regiszterek vizsgálata. 

Foglalkoztatás I. (2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Hálózatelmélet (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Hálózati megoldások   

- Hálózatok kialakulása. (Történeti áttekintés a vezetékes hálózatok fejlődéséről.). 

- Hálózatok felosztása, típusai. (Topológia, átviteli közeg, távolság és átviteli 

rendszer szerint.) 

- LAN, MAN, WAN hálózatok tulajdonságai. 

- Hálózatok átviteli közege (rézalapú, optikai, vezeték nélküli). 

Rézalapú hálózatok    

- Rézalapú kábelek felosztása. 

- Rézkábelek felépítése.  

- Beltéri kábelek kategóriái.  

- Kábelek hibái.  

- Koaxiális kábelek szerkezete, villamos paraméterei. 

Fénytávközlés alapjai    
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- A fénytávközlés fejlődése (történeti áttekintés). 

- Az optikai szálak működésének elve. 

- Optikai szálak kialakítása. Multimódusú és monomódusú szálak szerkezete, 

jellemzői. 

- Optikai adók felépítése, működése. Fotodiódák és lézerek jellemzői. 

- Optikai vevők felépítése, működése. PIN diódák, APD jellemzői. 

- Optikai erősítők fajtái, kialakításuk és működésük. Erősítők jellemzői és 

alkalmazása. 

- Optikai hálózatok kialakítása és méretezése. 

Hálózati ismeretek I. (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Otthoni és kisvállalati hálózatok    

- Hálózati topológiák 

- hálózati modellek, egyenrangú (peer to peer), nem egyenrangú (kliens szerver, 

host terminál) 

- Hálózati eszközök és átviteli közegek 

- Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

- Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

- Hálózati címzés (fizikai és logikai cím) 

- IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati maszkok 

- hálózati cím, szórási cím 

- alhálózati maszkszámítás 

- OSI és TCP/IP rétegelt modell rétegei 

- rétegek szerinti protokollok jellemzése 

11. évfolyam 

Vezeték nélküli technológiák 

- Vezeték nélküli átviteli közegek 

- Vezeték nélküli eszközök és szabványok 

- Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

- Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

- Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

- Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése 

- Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

- Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

- Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

12. évfolyam 

Hibaelhárítás 

- OSI modell rétegei szerinti szisztematikus hibaelhárítás 

- IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

- Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók 

felépítése, jellemzői 

- Forgalomirányítás, irányító protokollok 

- ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

- Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

- WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

- ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 



 

62 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Csatlakozás egy hálózathoz  

- Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

- Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz  

- MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök 

kommunikációja 

- Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, Kábelek tesztelése 

- Vezeték nélküli biztonság 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

- Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

- Forgalomirányító konfigurálása 

- Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

- Portszámok szerepének megismerése 

IP-címzés a gyakorlatban  

- Számrendszerek közötti átváltások 

- IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

- IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

11. évfolyam 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság  

- Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

- Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

- DNS kérés megfigyelése 

- FTP parancssori és böngészőben történő használata 

- SSH engedélyezése és konfigurálása 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata  

- Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

- VLAN-ok létrehozása, kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

- Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás   

- Statikus, dinamikus útvonalak konfigurálása  

12. évfolyam 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás 

- IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

- RIP, RIPv2 konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

- OSPF csomagtípusok azonosítása  

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

- Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

- Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése, IPv4 ACL-ek 

hibaelhárítása 

- IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése, IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

IP szolgáltatások a gyakorlatban  

- DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

- DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

- IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 
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- Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

Hálózatinstallálás (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Strukturált hálózatok építése 

- Csatlakozók szerelése (egyenes és keresztkábel készítése, RJ45 szerelése) 

- Kábelcsatornák építése, leágazások, keresztezések megvalósítása 

- Elosztó panelek, rendezők, dobozok kiépítése 

- Rendező szekrények és fiókok előkészítése, szerelése 

- Földelések kiépítése és mérése 

Koaxiális hálózatok építése 

- Kábeltévé hálózat kiépítése, csatlakozók szerelése 

- Passzív eszközök bekötése és rögzítése 

- Osztók bekötése a hálózatba (F-típusú csatlakozók használata) 

- Tápegységek rögzítése, szerelése, bekötése 

Optikai hálózatok építése 

- Optikai felszálló kábelek kiépítése (behúzószál elhelyezése, kábelek felhúzása, 

kábelek rögzítése, a tartalékok elhelyezése, a leágazások helyének biztosítása). 

- Optikai kábelek előkészítése szereléshez (kábeltisztítás, kábellélek kifejtése és 

elhelyezése szálrendezőben). 

Hálózatok építési előírásai (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Távközlési hálózatok építése 

- Távközlési hálózatépítés folyamata (szakaszai, résztvevők köre, dokumentumai). 

- Hálózatok műszaki tervezése (tervmódozatok, tervezési irányelvek, tervezési 

szempontok). 

- Nyomvonal kitűzése. 

- Az engedélyeztetés folyamata (hatósági engedélyek típusai, engedélyezési terv). 

- A műszaki ellenőr tevékenysége (szerepe, feladatai). 

- Az átadás-átvételi eljárás (folyamata, hiánypótlás, műszaki átvétel). 

- Hálózatépítés dokumentumai (tervek, építési napló engedélyek, átadás-átvételi 

jegyzőkönyv). 

- Rajzjelek (A tervekben, jegyzőkönyvekben használatok szabványos rajzjelek). 

Alépítmények építése 

- Földmunkák elvégzése (nyomvonal megjelölése, burkolatbontás, földkitermelés, 

visszaállítás). 

- Műanyagcsöves alépítmények építése (csövek fektetése, lezárása, mechanikus 

védelme). 

- Íves szakaszok fektetése. 

- Közműalagút (előre kiépített alagutak, csőhálózatok kihasználási lehetőségei). 

- Földrakéta alkalmazása. 

- Mikrokábel építése. 

- Megszakító létesítmények fajtái. 

- Aknák építése, vízgyűjtő kialakítása, kábellétrák elhelyezése, födém kialakítása. 

- Betonszekrények építése, szerelvényeinek elhelyezése. 

- Munkavédelmi előírások (gázérzékelés, vízbetörés, dúcolások…). 

Földalatti hálózatok építése 
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- Közvetlenül földbe fektethető kábelek típusai. 

- Vakondekés fektetés. 

- Járdaszegélyben elhelyezhető kábelek építése. 

- Alépítménybe fektethető kábelek típusai. 

- Béléscsövezés. 

Hálózatszerelés és mérés elmélet (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Szimmetrikus kábelek szerelése 

- Kötési eljárások, kötések megvalósításának elvei. 

- Falidobozok, rendezők szerelési előírásai. 

- Végelzárók típusai. 

- Csatlakozók típusai. 

Szimmetrikus kábelek mérése 

- Mérések fajtái, alkalmazásuk. 

- Érpárazonosítás és a vonalak „átbeszélése”. 

- Érpárazonosító műszerek felépítése, működése és kezelése. 

- Szigetelési ellenállás mérése. 

- Hurokellenállás mérése. Előírt szabványos értékek. 

- Áthallás vizsgálatok. 

- Hibahelykeresések szimmetrikus hálózaton. 

Koaxiális kábelek szerelése   

- Koaxiális kábelek fajtái, tulajdonságai. 

- Passzív elemek (osztók, leágazók) beiktatása. 

Koaxiális kábelek mérése   

- Szintmérések. Előre- és visszirány mérése. 

- Referenciaszintek meghatározása. 

- Jel/zaj viszonymérések. 

- Reflektométerek felépítése, működése. 

Optikai kábelek szerelése   

- Kábelek típusai, mechanikai előírásai. 

- Kötőhüvelyek és kötéslezárók típusai. 

- Falidobozok, végelzárók típusai és szerelési előírásai. 

- Hegesztési technológia (hegesztők típusai, hegesztési eljárás, optikai szálak 

illesztése és minősítése). 

- Optikai csatlakozók típusai (FC/PC, E2000, SC, LC, …). 

Optikai kábelek mérése    

- Csillapítás mérés elve (átvilágításos, reflexiós). 

- Visszavágásos csillapításmérés, gyári minősítések. 

- Beiktatásos csillapításmérés. Szakaszok és eszközök mérései. 

- Reflexiós csillapításmérés (szakaszcsillapítás mérése, kötések csillapítása, 

reflexiós csillapítás, hibahelykeresés). 

Hálózatszerelés és mérés gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Kötések szerelése 

-  Szerszámok alkalmazása, műveletek gyakorlása. 
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-  Kötések előkészítése. 

-  Réses hidegkötés megvalósítása. 

-  Szimmetrikus kábelek kötése érkötővel. 

-  Kötések lezárása (kötéslezáró elemek). 

-  Zsugormandzsetták zsugorítása. 

-  Forrasztásos kötések létrehozása. 

-  Koaxiális csatlakozók szerelése (F-típusú). 

-  Passzív elemek (osztók, leágazók) bekötése. 

Végelzárók szerelése 

-  Falidobozok előkészítése, szerelése, kábelvezetés kialakítása. 

-  Végelzárók bekötése, szerelése. 

-  Csatlakozók beszerelése. 

-  Elosztók, leágazók bekötése. 

Központi rendezők szerelése 

- Patchpanel-ek beszerelése. 

- Rendező bekábelezése. 

- Kábelvezetés, kábelkorbács készítése. 

- Kábelek azonosítása, jelölése, csatlakozási pontok dokumentálása. 

Erek egyeztetése, patch-elés 

-  Érpárazonosítás és a vonalak „átbeszélése”. 

-  Érpárazonosító műszerek kezelése. 

-  Érpárazonosítás műszerrel. 

-  Patch-elés, kábelek kimérése, befűzése, vezetése. 

Kábel villamos jellemzőinek mérése 

-  Szigetelési ellenállás mérése. 

-  Hurokellenállás mérése.  

-  Áthallás mérése. 

-  Hibahelykeresések szimmetrikus hálózaton. 

-  Hídmérések, hibahely meghatározások. 

-  Reflexiós mérések. Reflexiómérő működése és kezelése. 

-  Hibakeresés kiépített vonalon. 

Vonali mérések 

-  Csillapítás és reflexiós csillapítás mérése. 

-  Hibaarány mérése. Hibaaránymérő működése és kezelése. 

-  Jelterjedési késleltetés (jelterjedési aszimmetria). 

-  Jelalak vizsgálata. 

Kábeltévés hálózat mérései 

- Szintmérések. Előre- és visszirány mérése. 

- Hálózatanalizátor kezelése. 

- Spektrumképen látható hibajelenségek értékelése. 

- Jel/zaj viszonymérések. 

- Reflektométerek kezelése. 

- Jelszivárgás mérése (csatlakozási hibák, kábelhibák, készülékhibák). 

Munkaszervezés gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 
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- Szakmai és személyes portfólió. 

- Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, 

lehetőségek, szolgáltatások. 

- A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 

Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

- Munkahelyi dokumentumok fajtái, valamint tartalmi, formai, stilisztikai 

sajátosságai. 

- Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, 

helye, szerepe a szervezet folyamataiban. 

- Személyes időgazdálkodás és hatékonyság. 

- Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek. 

Információgyűjtés, kezelés, tájékozódás  

- Keresőalkalmazások. 

- Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások 

kezelése. 

- Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

- Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, 

szakszöveg) értelmezése, ismertetése. 

Munkavégzés projektekben  

- Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, 

ütemezése, erőforrás tervezés. 

- Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, 

erőforrások kezelése.  

- Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

- Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

Pénzügyi, vállalkozási feladatok  

- Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

- Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: 

bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének 

megismerése). 

- Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

- Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, vállalkozásokat, 

munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével. 

- A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

- Alapvető ügyfélkapu műveletek. 

 Munka és balesetvédelem, elsősegélynyújtás 

- A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális elrendezése 

a környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások figyelembevételével. 

- Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, 

áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 

Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőség ellenőrzés 

- Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok alapján. 

- Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó dokumentumok 

fajtái. 

- Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 
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Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése 

- Veszélyes anyagok hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárások és 

kockázatbecslés. 

Munkaszervezési ismeretek (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

- Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszonyok. 

- Szakmai és személyes portfólió helye és tartalma az informatikai munkakörök 

esetében. 

- Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció 

- Gazdasági, nonprofit szervezetek és közigazgatási szervek szervezeti, működési 

jellemzői, különbségei, azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és 

kommunikáció szempontjából.  

- A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó alapvető 

szabályok, eljárások. 

- Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái, tartalma, helye és szerepe a 

szervezetek működésében. 

- A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások 

támogatására alkalmazott szoftverek. 

- A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre vonatkozó 

viselkedési és kommunikációs szabályok. 

Információgyűjtés, kezelés, tájékozódás 

- A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, 

kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai adatbázisok; 

szakmai fórumok. 

- Gyártó-specifikus információforrások az informatika területén. 

- Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok. 

- Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása. 

Munkavégzés projektekben 

- Projektmenedzsment alapfogalmai, projektszoftverek. 

- A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és 

tervezése. 

- A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs 

szabályok, jellemző projektdokumentumok. 

- A projektek nyomon követésének módja. 

- Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

Pénzügyi, vállalkozási feladatok 

- Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. 

- Társas vállalkozás alapítása. 

- Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, pénzügyi, 

számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti működésben. 

- A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az eredményig. 

- A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek. 

- A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 
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- Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása. 

- Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

- Ügyfélkapu szolgáltatásai. 

Munka és balesetvédelem, elsősegélynyújtás 

- Munka és balesetvédelem, elsősegélynyújtás. 

- A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi 

szabályozás. 

- A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

- Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése. 

Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőség ellenőrzés 

- Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése 

a szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

- A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, 

minőségbiztosítási eljárásokban. Szakképesítésre jellemző minőségügyi 

szabványok. 

Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése 

- A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok 

alkalmazása, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai. 

Környezetterhelési kockázatok. 

Optikai hálózatok szerelése gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Optikai szálak kötése  

- Hegesztőgép kezelése. 

- Optikai szálak hegesztése. 

- Szálrendezés tálcában. 

- Mechanikus szálkötők kezelése. 

- Optikai szálak kötése mechanikusan. 

- Pigtail-ek kezelése. 

- Patch-kábelek alkalmazása. 

- Ideiglenes kötések megvalósítása. 

Kötéslezárók szerelése  

- Egyenes kötések előkészítése. 

- Egyenes kötések megvalósítása. 

- Leágazó kötések megvalósítása. 

- Leágazó kötések lezárása, (tömítések zsugorítás). 

- Szálmenedzsmentes kötések kialakítása. 

- Szálmenedzsmentes kötések lezárása és újrabontása. 

- Hibás szálak javítása. 

- Kötéslezáró egységek felszerelése. 

Központi rendezők szerelése  

- Kábelek vezetése a rendezőkeretekben. 

- Patchkábelek rendezése, többlethosszak vezetése. 

- Kötés-panel (splicing panel) előkészítése. 

- Kábelkötés a kötés-panelen. 

- Rendező-panel (Patching-panel) előkészítése és patch-elése. 

- Kötés/rendező panel előkészítése. 
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- Kábelkötés a kötés/rendező panelen. 

- Szálmenedzsment alkalmazása. 

Végelzárók, előfizetői dobozok szerelése  

- Előfizetői dobozok (végelzárók) szerelése. 

- Falidobozok (felszállók) szerelése. 

- Nagyelosztók, épületelosztók szerelése.  

- Szálazonosítás. 

- Csatlakozók szerelése és beillesztése a végelzárókba. 

- Leágazások kötése elosztókba. 

- Splitteres hálózatok szerelése. 

- WDM szűrők szerelése, kötése. 

Optikai mérések gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Műszerek kezelése  

- Szintadók, szintvevők kezelése, relatív szintek beállítása. 

- OTDR kezelése, paraméterek beállítása. 

- OTDR eredményeinek kiértékelése számítógéppel. 

- Jegyzőkönyvek, dokumentációk kezelése. 

Szál paramétereinek mérése   

- Szálak maximális hajlíthatósága. 

- Numerikus apertúra mérése. 

- Szálak csillapításának mérése a hullámhossz függvényében. 

- Különböző szálak összehasonlítása (gradiens indexű szál paramétereinek mérése, 

műanyag szálak mérése…). 

Csillapításmérés átvilágításos módszerrel  

- Beiktatásos szakaszcsillapítás mérése. 

- Gyorskötővel és pigtail-lel szerelt szakasz mérése. 

- Visszavágásos csillapításmérés. 

- Módusirtó használata. 

- Szintvevő vevőérzékenységének mérése különböző hullámhosszakon. 

- Szakaszok összekapcsolása. 

- PON hálózat mérése (splitterek). Két irány összehasonlítása. 

- Kötések csillapításának ellenőrzése. 

Passzív eszközök mérése  

- Optikai csillapítók mérése (sajátcsillapítás mérése, hullámhosszfüggés mérése). 

- Splitterek mérése (beiktatási csillapítások előre- és visszirányban). 

- Szűrők mérése (csillapításmérések különböző hullámhosszakon).  

- Csatlakozók mérése (beiktatási csillapítás mérése átvilágítással). 

Reflexiós mérések   

- Szakaszcsillapítás mérése (különböző hullámhosszakon, csillapítótag 

beiktatásával). 

- Kötések reflexiós mérése (hegesztések, csatlakozók reflexiós csillapításának 

mérése, PC és APC csatlakozók összehasonlítása). 

- Reflexiós csillapítás mérése (beiktatott eszközök, splitterek csillapítás és reflexiós 

csillapítás mérése). 

- PON hálózatok mérése (előre- és visszirány mérése). 
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Hibahely keresés    

- Hibás csatlakoztatás kimérése. 

- Hibás szakasz mérése. 

- Nem megfelelően vezetett kábel azonosítása. 

- Kötéslezárások mérése. 

Távközlés-elektronika (11, 12) 

11. évfolyam 

Elektronikai eszközök  

- Félvezetők szerkezete; tiszta és szennyezett félvezetők; áramok (diffúziós, drift) a 

félvezetőkben. 

- PN-átmenet; záró- és nyitóirányú előfeszítés; feszültség-áram karakterisztika. 

- Egyenáramú és differenciális ellenállás (meredekség). 

- Speciális diódák és alkalmazási területük (varicap-, alagútdióda, z-dióda). 

- A bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok felépítése, működése, alapegyenletei. 

Erősítők  

- Munkapontbeállító és stabilizáló kapcsolások bipoláris és térvezérlésű 

tranzisztoroknál. 

- Munkaponti helyzetek (A, B, AB, C), vezérlés, vezérlési diagramok; statikus és 

dinamikus üzem. 

- Erősítők általános jellemzése (transzfer karakterisztika, Ubemax, Au, Ai, Ap, Rbe, Rki, 

fi). 

- Alapkapcsolások (KE, KB, KC) bipoláris tranzisztorral és JFET-tel. 

- Differenciálerősítők, differenciál- és közös módusú vezérlés, CMRR, drift, ofszet. 

- Visszacsatolások; visszacsatolt hálózatok jellemzői, hurokerősítés, stabilitás, 

kompenzálás. 

Műveleti erősítők  

- A műveleti erősítők felépítése, áramkörkészlete. Munkapontbeállítás, 

ofszetkompenzálás. 

- Alapáramkörök műveleti erősítővel (invertáló, neminvertáló, követő, összeadó, 

kivonó). 

- A hurokerősítés frekvenciafüggése, frekvenciakompenzálás, Slewrate, a 

kivezérlés határfrekvenciája. 

12. évfolyam 

Elektronikus áramkörök  

- Oszcillátorok felépítése, működése, jellemzői. 

- astabil multivibrátorok, hullámforma generátorok. 

- Egyenirányító kapcsolások. 

- Feszültségstabilizátorok, referenciafeszültség előállítása, áteresztő tranzisztoros 

tápegységek. 

- Mintavevő és tartó áramkörök. 

- Analóg-digitális és digitális-analóg jelátalakítók felépítése, működése. 

Digitális technika  

- Logikai alapfogalmak, logikai hálózatok csoportosítása a felépítésük szerint. 

- A Boole-algebra alaptételei, szabályai. 

- Logikai függvények megadása szabályos algebrai alakban (diszjunktív-, 

konjunktív normál alak). 

- Logikai függvények egyszerűsítése algebrai úton. 
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- Kombinációs hálózatok analízise. 

- Multiplexerek/demultiplexerek funkciója, felépítése, bővítése. 

- Sorrendi hálózatok fogalma. Alapfogalmak, leírási módok. 

- Tárolók (flip-flopok) fogalma, szabványos rajzjele. 

- Számlálók, frekvenciaosztók funkciója, működésük alapelve. 

Villamos jel  

- A jel és az információ kapcsolatának alapformái; digitális és analóg jelek. 

- A jel jellemzésmódjai: időfüggvény és spektrum, a dinamika. 

- Valóságos jelek jellemzése. 

- Teljesítmény- és feszültségszint. 

- Viszonyszámok logaritmikus kifejezése. 

- A jel és a zaj fogalma. A termikus zaj. A kétpólus, mint zajgenerátor. 

- Szinuszos vivőjű modulációk (AM, szögmoduláció). 

Energia terjedése vezetéken  

- Az energia terjedése végtelen hosszú, veszteségmentesnek tekintett vezetéken. A 

haladóhullám. 

- A vezetéken mérhető hullámhossz. A hullámellenállás fogalma. 

- Energia terjedése végtelen hosszú, valóságos vezetéken: csillapításállandó és 

fázisállandó. 

Szakmai tárgyak (szakközépiskolai): 

54 344 01 Pénzügyi–számviteli ügyintéző 

Adózás (5/13, 2/14) 

5/13. és 2/14. évfolyam 

Az adózás rendje 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, 

munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői  

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói 

„kivétre”)  

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása 

gyakorló feladatokon keresztül 



 

72 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esettanulmány 

elkészítése kiscsoportos keretben 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái  

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

- A vállalkozói személyi jövedelemadó 

- A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

- Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

Társaságok jövedelemadózása 

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

- az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

- az adóalapot csak csökkentő tételek  

- az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és a mérlegszerinti 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján 

Általános forgalmi adó 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános 

szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 
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Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

- Az adólevonási jog korlátozása 

- Adófizetési kötelezettség megállapítása 

- A számlázás szabályai 

- Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának 

megállapítására, a vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen 

felszámított adó megoszlására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az 

adómértékek több kulcsára tekintettel. 

Helyi adók 

A gépjárműadó  

- A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése 

- Mentesség az adó alól 

- Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

- Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautó-adó 

- A cégautó-adó alanyai. A cégautó-adó fizetési kötelezettség keletkezése 

(bérlet, lízing, kiküldetés stb.) 

- Az adó mértéke 

- A gépjárműadó és a cégautó-adó összevezetésének feltételei 

- A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), 

helyi iparűzési adó 

- Az egyes típusok adóalanyai  

- Az adó alapja és mértéke 

- Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautó-adóra, valamint a helyi 

adótörvényben meghatározott adónemekre 

Adózás gyakorlat (12) 

12. évfolyam 

Személyi jövedelemadó        

Összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény és adókedvezmény 

figyelembevételével) 

Adóelőleg megállapítása  

Adóbevallás készítése alapadatokkal 

Általános forgalmi adó       

Az adó mértéke az adóalap után, valamint ha az a fizetendő adót is tartalmazza 

Az általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és szolgáltatások 

Az értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása 

A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított áfa 

A vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapeset) 

A fizetendő adó megállapítása 

Számla, nyugta kitöltése 
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Helyi adók         

Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok az adóalap és adómérték 

megadásával 

- Vagyoni típusú adó 

- Kommunális adó 

- Helyi iparűzési adó kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem (nyereség) minimum összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

- az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

- az adóalapot csak csökkentő tételek  

- az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és a mérlegszerinti 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján 

Adózási alapismeretek (12) 

Adózási alapismeretek tantárgy       

12. évfolyam 

Az államháztartás rendszere      

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

Adózási alapfogalmak       

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

Kiemelt adónemek         

Személyi jövedelemadó 

- A személyi jövedelemadó alanyai 

- A jövedelem, bevétel, költség 

- Az adó mértéke 

- Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

- Családi kedvezmény 

- Összevont adóalap adója 
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- Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

- Az áfa jellemzői 

- Az adóalany 

- Az adó mértéke  

- A fizetendő adó megállapítása 

- Az adó levonási jog 

- Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

- Adófizetési kötelezettség 

- Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

- A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

- Az egyes típusok adóalanyai  

- Az adó alapja és mértéke 

- Az adókötelezettség teljesítése 

Általános statisztika elmélet (11, 12) 

11. évfolyam 

A statisztikai alapfogalmai: a statisztika fogalma; a statisztikai sokaság fajtái, jellemzői; a 

statisztikai ismérv és fajtái; a statisztikai adatok rendezése, a csoportosítás 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei:  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai; a statisztikai tábla fogalma, 

statisztikai táblák típusai;  

Dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám fogalma, jellemzői, számítása, és ezek 

összefüggései, alkalmazási területei; megoszlási, koordinációs viszonyszám fogalma, 

jellemzői, számítása és összefüggései, alkalmazási területei; intenzitási viszonyszám 

fogalma, fajtái, jellemzői, számítása, összefüggések; a gazdasági életben használt néhány 

legfontosabb intenzitási viszonyszám; intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata; 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz fogalma, számítása; medián fogalma, számítása;  

Számított középértékek: számtani átlag fogalma, fajtái, számítása; harmonikus átlag 

fogalma, fajtái, számítása; négyzetes átlag fogalma, számítása; kronologikus átlag fogalma, 

számítása; mértani átlag fogalma, számítása; a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói, 

számítása 

A grafikus ábrázolás: Grafikus ábrázolás eszközei; grafikus ábrák készítése; az ábrázolás 

alkalmazási területei 

12. évfolyam 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: a standardizálás módszere; 

standardizálás különbségfelbontással: főátlagok eltérése, részátlagok hatása, összetételhatás, 

összefüggés az eltérések között; indexek számítása standardizálás alapján: főátlag index, 

részátlag index, összetételhatás indexe, összefüggések az indexek között 

Az érték, ár és volumenindex: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható 

tényezők; az értékindex számítása és értelmezése; az árindex számítása és értelmezése; a 
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volumenindex számítása és értelmezése; összefüggés az indexek között; az árbevételre ható 

tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata (2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Gyakorlati előkészítés        

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

Elektronikus bevallás gyakorlata     

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó és 

járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 

személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított 

mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) 

bevallás elkészítése, alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, ekhós 

adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám, vagy 

elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

A bevallások ellenőrzése        

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 
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Foglalkoztatás I. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Gazdálkodási ismeretek (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 

Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe 

A beruházás szerepe a vállalkozásnál 

A beruházások gazdaságossági vizsgálata 

A beruházás folyamata 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 

A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 

A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 

A logisztikai rendszer szerkezete 

A logisztika stratégiai kérdései 

A logisztikai rendszer működése 

A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékonyság, 

igényesség, forgási sebesség,) 

Munkaerő és bérgazdálkodás  

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, biztosítása, 

hatékony foglalkoztatás) 

Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 

megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés) 

Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 

A kereseti arányok kialakítása 

A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere 

A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

A vállalkozás eszközei és ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 

A befektetés és finanszírozás összefüggése 

A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 
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A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

A vezetés lényege és funkciói 

A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

Az üzleti terv felépítése és tartalma 

A vállalkozás válsága 

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

A vállalati válság szakaszai és típusai 

A vállalati válság leküzdése 

Válságkezelő stratégiák 

A csődeljárás 

A felszámolási eljárás 

A végelszámolás 

Gazdasági és jogi ismeretek (10) 

10. évfolyam 

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai: makrogazdasági alapfogalmak, gazdasági 

folyamatok; a makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői; a makrogazdaság 

piacai; az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe; monetáris és fiskális politika; az 

államháztartás rendszere; a központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és 

kiadásai 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere: a nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere; a 

gazdasági szereplők főbb csoportjai; a termelés tényezői; a tulajdonviszonyok és gazdasági 

koordinációs mechanizmusok; nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és 

szakágazatok; a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük; a bruttó kibocsátás, a 

bruttó és nettó hazai termék; a bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke; a 

gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

A marketing alapjai: marketing alapfogalmak; a marketing szerepe a vállalkozásban; 

piackutatás; marketingmix; marketingstratégia; a reklámtevékenység jogi eszközei 

Jogi alapismeretek: a jog lényege, fogalma, funkciói; a jogforrás és jogforrás hierarchiája; a 

jogviszony; a jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége; a jogalkotás; a jogrendszer 

felépítése, tagozódása; a gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban; 

a jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 

Tulajdonjog: a tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok; a birtoklás 

és birtokvédelem; a használat és hasznok szedése; a rendelkezés joga; a tulajdonjog 

korlátozásai; eredeti és származékos tulajdonszerzés  

A kötelmi jog: szerződések fogalma, fajtái; a szerződésekre vonatkozó közös szabályok: 

szerződéskötés; a szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése; a szerződés 

teljesítése, a szerződés megszegése; a szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, 

kötbér, kezesség);  a szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, letét, megbízás, 

vállalkozás, szállítás, fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és betétszerződés, 

folyószámla-szerződés, lízing, követelésvétel, biztosítás 
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Könyvelés számítógépen (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 

A szerzői jogról szóló törvény főbb szabályai 

Az adatok felhasználási korlátai 

Adatvédelem, személyes adatok védelme 

A számítógépes vírusok, a vírusok elleni védelem 

Rendszerbiztonság, adatbiztonság, a mentés archiválás alapjai 

A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények  

Információs piramis 

A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása 

A feldolgozásból származó információ fontossága 

A könyvelő programok csoportosítása, jellemzői 

A könyvelő rendszerek használati jogai, licencek sajátosságai 

A könyvelő rendszerek saját gépes és hálózati telepítése 

Főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszer  

A törzsadatok felvitele 

A programok beállítása, paraméterezése 

A rendszer feladási kapcsolatai 

Nyitás-zárási műveletek 

Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, 

folyószámla kivonat, áfa kimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, lejáró 

számlák listája) 

Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla kezelő rendszerekben 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 
Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai 

Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vétel rögzítése 

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés) 

Lekérdezések (karton, leltár lista) 

Főkönyvi feladások a tárgyi eszköznyilvántartó rendszerből 

Készletnyilvántartó program 

A készletnyilvántartás sajátosságai 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, értékesítés, 

hiány, selejtezés) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák lekérdezések (analitikus napló, készlet karton) 

Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 

Bérelszámoló program alkalmazása  

A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése 

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, járulékok, bérkarton, tb és adó igazolás) 
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Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 

Integrált vállalati rendszerek 

A hálózati és a web-alapú rendszerek sajátosságai 

A felhasználók és jogosultságok 

A rendszer törzsadatai, a törzsadatok felvitele 

A rendszer részrendszereinek (moduljainak) alkalmazása 

A részrendszerek közötti kapcsolatok, feladások megteremtése 

Listák, lekérdezések a rendszerből 

Összefüggő feladatok megoldása integrált vállalati rendszerekben 

Pénzügy gyakorlat (12) 

12. évfolyam 

1. Pénz időértéke: a jelen és jövőértékre vonatkozó feladatok felismerése, egyszerű 

diszkontálási és kamat (egyszerű és kamatos kamat) számítási feladatok megoldása. A 

váltóval kapcsolatos műveletek. Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

2. Értékpapírok értékelése: hozamdefiníciók (kamat, osztalék). Egyszerű hozamszámítási 

feladatok megoldása a kötvény (névleges hozam, egyszerű hozam) és a részvény (várható 

hozam) számítása témakörében. A klasszikus kötvény, a részvények reális árfolyamának 

(elméleti árfolyamának) becslése 

3. Valuta, deviza árfolyama: a valuta, a deviza és árfolyam fogalmak, egyszerű konvertálási 

feladatokat elvégzése. 

Pénzügyi alapismeretek elmélet (11, 12) 

11. évfolyam 

1. Pénzügyi intézményrendszer: a pénz funkciói, A kétszintű bankrendszer, a jelenlegi 

magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. A jegybank és a monetáris szabályozás 

kapcsolata, a magyar központi bank feladatai.  A gazdaságpolitika, monetáris és a 

fiskális politika. A pénzügyi intézmények jellemzői, az általuk végzett pénzügyi 

szolgáltatások. A nem monetáris közvetítők és feladataik. A betétvédelmi szabályok.  

2. Pénzügyi szolgáltatások: a passzív bankügyletek formái, az aktív bankügyletek formái, 

valamint a hitelbiztosítékok, a semleges bankügyletek formái. 

3. Pénzforgalom: a pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái. A 

pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései. Az alapvető banki titoktartási 

szabályok.  

12. évfolyam 

1. A fizetési módok megkülönböztetése: készpénz nélküli fizetési módok (átutalás, 

beszedés), fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, fizetési számla nélküli fizetés.  

2. A készpénzforgalom lebonyolítása: a pénztár, a pénzkezelés és pénztári forgalom 

elszámolására vonatkozó és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök legfontosabb 

alapvető elvárásai.  

3. Pénzügyi piac és termékei: a pénzügyi piacoknak szerepe, csoportosítása, részpiacok 

jellemzői. Az értékpapírok megjelenési formái, főbb jellemzői (a kötvény, a részvény, 

a közraktárjegy, a váltó, állami és banki értékpapírok).  

4. Biztosítási alapismeretek: a biztosítási alapfogalmak, a biztosítás szerepe, jelentősége a 

modern gazdaságban. Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 
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Projekt-finanszírozás (5/13, 2/14) 

5/13 illetve 2/14 évfolyamon  

Projektfinanszírozás alapjai 

A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői 

A projektfinanszírozás szereplői 

A projektfinanszírozás csatornái 

A projektfinanszírozás menete 

A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) PPP, a köz- és 

magánszféra partnersége 

A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése. A 

projektfinanszírozásban használt pénzügyi eszközök 

A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és tőkeszerkezetre 

jellemző mutatószámok; 

Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre 

Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése. 

Saját erő formái 

A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban 

Hitelminősítés, hitelezés folyamata 

A projektfinanszírozás garanciái (nagy és nemzetközi projekt). A garanciák típusai. 

A projektfinanszírozás kockázati tényezői. Kockázati szakaszok, finanszírozók, tényezők 

Főbb kockázati típusok a projektfinanszírozásban. Üzleti, hitelezői, nemzetközi 

finanszírozás kockázatai 

A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) 

Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában, a 

garanciák típusai 

A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, IRR, PI, ROI 

Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-Carlo 

szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése 

A projektek pénzügyi tervezése 

A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrás-terv). A pénzügyi 

terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv). A projektköltségvetés 

készítésének folyamata és módszerei (cash flow, likviditástervezés, költség-haszon 

elemzés). Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, 

hitelszerződés és projektszerződés) 

A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások.  

A projekt-támogatások 

Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai 

Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források 

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 

Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM) 

Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv 

A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés 

Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei 

Projekt-finanszírozás gyakorlata (5/13, 2/14) 

5/13 illetve 2/14 évfolyamon 

Projektértékelés módszerei  
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Az elméleti órán megtanult projektértékelési módszerek alkalmazása a gyakorlatban, 

figyelemmel a kockázati tényezőkre a projektkockázatok becslését alkalmazva. 

Felkutatott finanszírozási források költségének megállapítása, a forrásokhoz rendelhető 

biztosítékok megadása. 

A projektek pénzügyi tervezése  

Projekttervek kidolgozása konkrét feladatok alapján. A tervezésnél a számítógépes 

programokat alkalmazva állítsunk össze pénzügyi terveket. Esettanulmány készítése, 

projektdokumentáció összeállítása 

A projektfinanszírozás gyakorlata 

A gyakorlaton a tanulók előre megadott feltételek alapján esettanulmányt készítenek, 

melyhez az elméleti ismereteiket, a gyakorlati készségüket használják fel. Az 

esettanulmányok kapcsolódjanak mindenkori pályázati finanszírozási forrásokhoz. A 

jelöltek a projekt értékelést a tanult módszerek alapján végezzék, figyelemmel a kockázati 

hatásokra. Az esettanulmány a projektdokumentációk követéséhez is kapcsolódjon. Az 

esettanulmány kidolgozásánál használja a tanuló a projektkészítést segítő számítógépes 

programokat. A gyakorlati órán készítsük fel a tanulókat egy komplex projektfolyamat 

kidolgozására, mely a finanszírozáson kívül a projekttervezési folyamatokat is magába 

foglalja. Ezzel a módszerrel a vizsgakövetelményben előírt esettanulmány 

összeállítását alapozzuk meg. 

Projektfolyamatok követése (5/13, 2/14) 

5/13 illetve 2/14 évfolyamon 

Projektmenedzsment alapok 

A projekt fogalma, a projektek csoportosítása 

A projektben érdekelt szereplők 

A projekt szervezeti formái 

A projektmenedzsment funkciói és területei 

Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa 

Projekttermék meghatározása 

Projektciklus menedzsment 

Nagyvállalati projektmenedzsment 

Projekt elemzése, tervezése 

Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT analízis 

Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix 

A projekt időtervének elkészítése (Gannt-diagram, hisztogram, hálótervezés) 

Kritikus út meghatározása 

A projekt költségtervének elkészítése 

Kockázatelemzés (érzékenység elemzés, valószínűség vizsgálat) 

Projektegyensúly kialakítása 

Projektbecslés módszerei 

Projekttervek jóváhagyása 

A projekt definiálás dokumentumai 

A projekttervezés dokumentuma 

Projekt irányítása, dokumentálása 

A projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás 

A projektmenedzselés folyamata 

Idő, költség, és minőség menedzsment 

Emberi erőforrás, kockázat és kommunikációs menedzsment 
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A projektirányítás dokumentumai 

A projektzárás (szakmai és pénzügyi zárás) 

A lezárt projekt elemzése, értékelése 

Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése 

A projektzárás és értékelés dokumentumai 

Közbeszerzési eljárás 

A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések 

A közbeszerzési eljárások típusai 

Közbeszerzési terv, szabályzat 

Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció 

Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése 

Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai 

Projekttervezés gyakorlata (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Projektirányítás számítógéppel 

A projekt szoftver sajátosságai 

A szoftver alapbeállításai 

Projekt adatok meghatározása 

Tevékenységek felvitele, kapcsolatok megadása 

Tevékenység hierarchia rögzítése 

Tevékenységek törlése, mozgatása, beszúrása 

Kritikus út lekérdezése 

Erőforrások felvitele, beállítások, túlterhelt erőforrások, simítás 

Naptárak, munkarendek 

Költségek tervezése (arányos és fix költségek) 

Költségtáblák, jelentések 

Mintafeladatok megoldása a projekt szoftverrel 

Projektterv készítése 

A tanuló önálló munkában projekttervezés esettanulmányt készít a projekt szoftver 

támogatásával 

Projekt kiválasztása 

Projekt célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix elkészítése 

Projekt időterv elkészítése 

Projekt költségterv elkészítése 

A projekt definiálás és tervezés dokumentumai 

Statisztika gyakorlat (5/13, 2/14) 

11. évfolyam 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei:  

Különböző típusú statisztikai sor készítése; különböző típusú statisztikai tábla készítése;  

Dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám alkalmazási területei, számítása, és ezek 

összefüggései; megoszlási, koordinációs viszonyszám számítása és összefüggései, 

alkalmazási területei; intenzitási viszonyszám számítása, összefüggések; a gazdasági életben 

használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám; intenzitási viszonyszám 

dinamikájának vizsgálata; számítógépes programok, statisztikai a függvények használata; 

elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 
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A középértékek számítása; Helyzeti középértékek: módusz számítása; medián számítása;  

Mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel: számtani átlag fajtáinak számítása; 

harmonikus átlag fajtáinak számítása; négyzetes átlag számítása; Idősorok elemzése 

középértékekkel: kronologikus átlag számítása; mértani átlag számítása; számítógépes 

programok, statisztikai a függvények használata; elemzések és következetések levonása 

kiszámított adatokból 

A szóródás mutatóinak számítása; elemzések és következetések levonása kiszámított 

adatokból 

12. évfolyam 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: standardizálás 

különbségfelbontással: főátlagok eltérése, részátlagok hatása, összetételhatás, összefüggés 

az eltérések között; indexek számítása a standardizálás alapján: főátlag index, részátlag 

index, összetételhatás indexe, összefüggések az indexek között; elemzések és 

következetések levonása kiszámított adatokból 

Az érték, ár és volumenindex: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható 

tényezők; az értékindex számítása és értelmezése; az árindex számítása és értelmezése; a 

volumenindex számítása és értelmezése; összefüggés az indexek között; az árbevételre ható 

tényezők számszerűsítése, összefüggésük; elemzések és következetések levonása 

kiszámított adatokból 

Számviteli alapismeretek elmélet (11, 12) 

11. évfolyam 

1. Számviteli törvény: a számvitel feladatai, területei, a számvitel szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és belső szabályozás). A számviteli bizonylatok szerepe, 

csoportosítása, alapvető tartalmi és formai elvárások a bizonylatokkal szemben. A bizonylati 

elv értelmezése.  

2. Vállalkozás vagyona: a leltár szerepe, jellemzői. A mérleg szerepe, jellemzői, az „A” 

típusú mérleg felépítése. A mérlegfőcsoportok tartalma és definíciója.  

3. Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: a könyvviteli számlák fogalma, fajtái, az 

egységes számlakeret felépítése. A főkönyvi számlák nyitása, az idősoros és számlasoros 

könyvelés alap lépéseit. Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata.  

4. Tárgyi eszközök elszámolása: a tárgyi eszközök csoportosítása, a tárgyi eszközök 

értékelésére vonatkozó alapvető (csökkentő tételek nélkül) bekerülési érték szabályok. A 

belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése saját pénzeszközből és 

hitelből. A tárgyi eszközök üzembe helyezése könyvelése.  

5. Anyagkészletek elszámolása: az anyagok fajtái és jellemzői. Az anyagbeszerzés 

könyvelése számla szerinti áron, a visszaküldés és az engedmény könyvelése. Az 

anyagkészlet csökkenés értékének számítása (átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO- elv 

alapján), a felhasználás könyvelése.  

6. Jövedelem elszámolás: a jövedelem részek, a levonások felsorolása. A bérfeladás, a 

levonások könyvelése. A bérek közterheinek számítása, könyvelése. A jövedelem kifizetése 

(készpénzes és folyószámlára történő átutalás) eseményeinek könyvelése.  
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12. évfolyam 

1. Számviteli törvény: a számvitel feladatai, területei, a számvitel szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és belső szabályozás).  A számviteli beszámoló szerepe, fajtái és 

a beszámoló részei.  

2. Vállalkozás vagyona: a mérleg szerepe, jellemzői, az „A” típusú mérleg felépítése. A 

mérlegfőcsoportok tartalma és definíciója. 3. Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: 

főkönyvi számlák nyitása, zárása, az idősoros és számlasoros könyvelés alap lépéseit. Az 

analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata.  

4. Tárgyi eszközök elszámolása: a tárgyi eszközök mérlegértéke megállapítása megadott 

adatokból. Az amortizáció megállapítása alapvető eljárásai.  Az értékcsökkenés főkönyvi 

elszámolása.  

5. Vásárolt készletek elszámolása: az anyagok raktári és analitikus nyilvántartásának 

alapvető információ tartalma. A leltári eltérések számítás, könyvelése.  

Áruk fogalma, fajtái 

6. Jövedelem elszámolás: a jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások információ 

tartalma. A jövedelem részek, a levonások felsorolása. A bérfeladás számítása.  

7. A saját termelésű készletek elszámolása: a saját termelésű készletek fajtái. Az önköltség 

alapvető elemei. A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartásának 

alapvető információtartalma. A termelési költségek típusait, a költségek könyvviteli 

elszámolását a költségnemek szerint. A saját termelésű készletek raktárra vételének 

könyvelése összköltség eljárással.  

8. Termékértékesítés elszámolása: az értékesítés bizonylatolása rendje, a számla tartalmi 

elemei. Az értékesítéshez kapcsolódó bevétel, forgalmi adó és készletcsökkenés (átlagár, 

FIFO értelmezésben) összegének kiszámítása. Az értékesítés, visszaküldés és minőségi 

engedmény könyvelése összköltség eljárással. Az eredmény-kimutatás szerepe, jellemzői, 

változatainak felsorolása, az eredmény-kimutatás kategóriáinak és a köztük lévő kapcsolatok 

felsorolása.  

Számviteli alapismeretek gyakorlat (12) 

12. évfolyam 

1. Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok: alapinformációkból a következő bizonylatok 

elkészítése vagy tartalmi és formai elemei megjelenítése: kiadási és bevételi 

pénztárbizonylat, készpénzfizetési számla, bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események 

bizonylatai. 

 2. A tárgyi eszköz nyilvántartása: a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lap szerepe. A lineáris 

és a teljesítményarányos amortizáció számítása, az ezekhez kapcsolódó eszköz értéket 

meghatározása.  

3. A készletek (anyagok és saját termelésű készletek) bizonylatai: alapinformációkból a 

következő bizonylatok elkészítésére vagy tartalmi és formai elemei megjelenítése: készlet 

bevételezési, kivételezési bizonylat, készletnyilvántartó lap, szállítólevél, számla.  

4. A jövedelem-elszámolás bizonylatai: a bérszámfejtő lap alapján a nettó bér megállapítása. 
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Számvitel (2/14) 

14. évfolyam 

A számviteli törvény, éves beszámoló    

A számviteli a törvény célja és hatálya, főbb fejezetei. A számvitel. 

A különböző beszámolási formák. A közzététel, letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 

A vállalkozás eszközei, forrásai és csoportosítása 

A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves beszámoló 

mérlege) 

A bizonylatok. Az egységes számlakeret. A vállalti számlarend, fogalma, felépítése és 

szerkezete 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások   
A tárgyi eszközök és fajtáik, értékelése, terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése 

A tárgyi eszközök amortizáció számítása degresszív eljárásokkal 

A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 

A belföldi, közösségi és import beruházás könyvelése, a felújítás és könyvelése 

A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolása 

Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, 

értékesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, apportkénti bevitel és átvétel, hiány, káresemény, 

értékhelyesbítés.) 

Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások 
Az immateriális javak és fajtái, beszerzésének könyvelése (vagyon értékű jog, szellemi 

termék)  

Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának számítása 

és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés nélküli 

átadása és átvétele, apportkénti bevitele és értékesítésének könyvelése, selejtezés és hiány 

elszámolása 

A vásárolt készletek elszámolása     
A vásárolt készletek fajtái. 

Az anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben folyamatos 

értéknyilvántartást nem vezet 

Anyagbeszerzés, visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv 

alapján 

Az anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcsolatos 

gazdasági események könyvelése. A leltári eltérések és az értékvesztés számítása és 

könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosításuk. 

Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges beszerzési 

áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény, értékesítés kiszámlázással és 

készpénzért, a leltári eltérések könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása. Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének 

könyvelése. A göngyölegek kiselejtezése 

A közvetített szolgáltatás fogalma, könyvelése 

Jövedelemelszámolás      
A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 
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A bérfeladás számítása, könyvelési feladatai. A levonások keletkezése, könyvelése 

A bérek közterheinek számítása és könyvelése (SZOCHO, SZAHO). A jövedelem kifizetése  

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása. A fel nem vett jövedelemmel 

kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások 
A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 

A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, költségviselő) 

A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése Költségmódosító tételek 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma 

Az önköltség fogalma, részei, kalkulációs séma, önköltségszámítási szabályzat 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások 
A saját termelésű készletek fogalma, fajtái és értékelésük. Raktárra vétellel kapcsolatos 

számítások és könyvelésük. A késztermékek leltári különbözetének elszámolása 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és 

könyvelése 

Visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

Az közösségi értékesítés és az export elszámolása, könyvelése. 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások 
A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő gazdasági események könyvelése 

Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások. A váltóval kapcsolatos gazdasági 

műveletek 

A kapott váltóval kapcsolatos gazdasági események, számítások és könyvelések 

(váltóelfogadás, váltóleszámítolás, váltóforgatás) 

Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése, 

A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának könyvviteli 

elszámolása, 

A részvényvásárlás, a részvényértékesítés valamint a kapott osztalék könyvelése, 

A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 

A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások  
A kötelezettségek fajtái. A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 

A saját váltó kibocsátásának és kifizetésének könyvelési feladatai 

A kötvénykibocsátás és törlesztés könyvviteli elszámolása 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása. 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

A zárás, éves beszámoló       
A könyvviteli zárlat célja és feladatai 

A beszámolókészítés, a beszámoló részei. A vagyonrészek értékelése a mérlegben 

Az összköltség-eljárású, forgalmi költségeljárású eredménykimutatás („A” változat) 

Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma, a pénzügyi eredmény  

Társasági adó elszámolása, az adózott eredmény meghatározása 

A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 
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Ügyviteli gyakorlatok (10, 11) 

10. évfolyam 

Szövegformázás        

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel: betűk, számok, jelek írásának adott időszakban 

érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 

előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Levelezés és iratkezelés       

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, 

engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, 

stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattárazás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

11. évfolyam 

Üzleti kommunikáció      
Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

Vállalkozás finanszírozás (2/14) 

14. évfolyam 

A vállalkozások pénzügyi döntései     

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai. Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú távú és rövid távú döntések 

A beruházások értékelése     
A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak. Beruházások csoportosítása  

A beruházások pénzáramai, típusai. A beruházások gazdaságossági számításai 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi index 

A forgóeszköz-ellátás      



 

89 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során a 

forgóeszközök megjelenési formája. A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása, értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazásával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

A finanszírozás gyakorlata      
A finanszírozás fogalma, jellemzői, formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

A beruházások finanszírozási forrásai. A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás, jellemző finanszírozási források: rövid lejáratú bankhitel, 

kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás, faktoring lényege, és 

igénybevételének jellemzői, tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás. Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai:  

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése   
A teljesítménymutatókból nyerhető információk, elemzés állományi és 

folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái, értelmezése 

- Vagyon- és tőkestruktúra mutatók 

- Hatékonysági mutatók 

- Jövedelmezőségi mutatók 

- Eladósodási mutatók  

- Pénzügyi egyensúly mutatói 

- Piaci érték mutatók 

Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat (2/14) 

14. évfolyam 

Beruházások pénzügyi döntései     

A beruházások gazdaságossági számítási feladatok megoldása: statikus számítások mutatói, 

dinamikus számítások mutatói 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

magyarázat megfogalmazása 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása    

A forgóeszköz szükséglet megállapítása a forgási mutatók és a mérlegmódszer 

alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

A finanszírozás gyakorlata     
Nettó forgótőke kiszámítása, finanszírozás stratégiák megállapítása, és értelmezése 

Döntési feladatok megoldása finanszírozásra, pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 
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Pénzügyi teljesítményének mérése    
Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében, egyszerű magyarázata, levont 

következtetések megfogalmazása  

Szakmai tárgyak (szakgimnáziumi): 

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

Elektrotechnika (9, 10) 

9. osztály  

Villamos alapfogalmak  

A villamos kölcsönhatás, villamos töltés, töltésmennyiség. 

Az áramerősség fogalma, mértékegysége, áramirány. 

A feszültség fogalma, mértékegysége, polaritás. 

Az ellenállás és vezetés fogalma, mértékegysége, rajzjelek. 

Az I~U, R összefüggés. 

A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai. 

Egyenáramú hálózatok  

Az áramkör fogalma, alaptörvények (Ohm, Kirchhoff).  

Ellenállás-hálózatok (soros, párhuzamos, vegyes) eredő ellenállása. 

Feszültség- és áramosztós technikai alkalmazások. Wheatstone-hídkapcsolás. 

Energiaforrások jellemzése. Ideális és valódi generátorok, Rb, Uforrás, Ukapocs. 

A feszültséggenerátor és áramgenerátor fogalma.  

A Thevenin- és Norton-modell. 

10. osztály  

Villamos erőtér  

A nyugvó villamos erőtér fogalma, jellemzői, ábrázolása 

Az erőteret jellemző mennyiségek: a villamos térerősség és potenciál. A Coulomb-törvény. 

A dielektromos eltolás fogalma; az E~D összefüggés és alkalmazása. 

A villamos kapacitás fogalma, jele, mértékegysége, rajzjelei. A síkkondenzátor kapacitása. 

Összekapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása. 

Mágneses erőtér  
A mágneses indukció fogalma. Az erőtér ábrázolása indukcióvonalakkal. 

A mágneses gerjesztés fogalma. A gerjesztési törvény. A mágneses térerősség. 

Kapcsolat a térerősség és az indukció között, – a mágneses permeabilitás. 

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás  

Az elektromágneses indukció jelenségcsoportja. Az indukciótörvény. 

Az önindukciós jelenség 

Tekercsek induktivitása. Tekercs mágnes terének energiája. 

Az elektromágneses hullám. 

Váltakozó áramú hálózatok  

A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Az I, U, R és a Kirchhoff törvények alkalmazási módja; vektorábrák. 

Az áramköri elemek impedanciája. Az alkatrészek összetett viselkedése. 

Soros és párhuzamos RL kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 
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Valóságos (veszteséges) tekercsek jellemzése, veszteségi ellenállás. 

Soros és párhuzamos RC kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

A valóságos (veszteséges) kondenzátorok jellemzése. A veszteségi tényező. 

Soros RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Párhuzamos RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Váltakozó áramú teljesítmények. Teljesítménytényező, fázisjavítás. 

Középértékek és számításuk. 

Foglalkoztatás I. 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Foglalkoztatás II. 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Hálózatépítés (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Hálózati megoldások  

Hálózatok kialakulása.  

Hálózatok felosztása, típusai. LAN, MAN, WAN hálózatok tulajdonságai. 

Hálózatok átviteli közege (rézalapú, optikai, vezeték nélküli). 

Hálózatok tartalékolása, szakasz és útvonal-tartalékolás fogalma és megvalósítása. 

Gyűrűs hálózati struktúra kialakítása. Önjavító gyűrűs megoldások. 

Távközlési hálózat felépítése.  

Gerinchálózati megoldások. 

Nagyvárosi hálózatkialakítás.  

Access és előfizetői hálózatok. 

Vezetékelmélet  

Rézalapú kábelek felosztása. 

Rézkábelek felépítése. Szerkezeti megoldások, távkábelek, helyi kábelek, légkábelek 

tulajdonságai és alkalmazásuk. 

Szimmetrikus kábelek villamos paraméterei. Elsődleges és másodlagos paraméterek. 

Hurokellenállás, induktivitás, átvezetés, érkapacitás.  

Vezetékpár helyettesítő képe. 

Légkábelek és méretezésük. 

Beltéri kábelek kategóriái. A strukturált hálózat jellemzői.. 

Kábelek hibái. Szigetelési ellenállás. Csatolások és kiegyenlítésük. 

Áthallás fogalma, típusai, kiegyenlítése. 

Alépítmények kialakítása  

Földmunkák elvégzése (nyomvonal megjelölése, burkolatbontás, földkitermelés, 

visszaállítás). 

Műanyagcsöves alépítmények építése (csövek fektetése, lezárása, mechanikus védelme). 

Íves szakaszok fektetése. 

Közműalagút (előre kiépített alagutak, csőhálózatok kihasználási lehetőségei). 

Mikrokábel építése. 

Megszakító létesítmények fajtái. 

Aknák építése, vízgyűjtő kialakítása, kábellétrák elhelyezése, födém kialakítása. 
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Betonszekrények építése, szerelvényeinek elhelyezése. 

Munkavédelmi előírások (gázérzékelés, vízbetörés, dúcolások…). 

Földalatti hálózat építése  

Közvetlenül földbe fektethető kábelek típusai.Vakondekés fektetés. 

Járdaszegélyben elhelyezhető kábelek építése. 

Béléscsövezés. 

Behúzási technológia (berudalás, behúzószál alkalmazása, csörlős megoldások). 

Befúvás technológiái, kompresszorok alkalmazása. 

Beúsztatásos módszerek. 

Kiépítés közműalagutakban. 

Robotok alkalmazása a kábelek kiépítése terén. 

Munkavédelmi előírások. 

Légkábelek építése 

Légkábelek fajtái, jellemzői. 

Oszlopépítés (oszlopok típusai, gyámszerkezetek, oszlopépítés folyamata és előírásai, 

oszlopmerevítések). 

Oszlop szerelvényezése (függesztőelemek, kábeltartók, csigák). 

Légkábelek építése (építés folyamata, kábelek felhúzása, kifeszítése, tartalékok 

elhelyezése). 

Koaxiális kábelek építése. Tápellátás biztosítása.  

OPGW kábelek építése (nagyfeszültségű vezeték építési szabályai). 

Légkábelek építése már kiépített légvezetékre. 

Munkavédelmi előírások. 

Beltéri hálózatok  

Strukturált hálózatok felépítése. 

Beltéri kábelek típusai (szimmetrikus, koaxiális, optikai)  

Felszálló ágak építési szabályai. 

Kábelcsatornák kiépítése (nyomvonal vezetése, falba helyezett és falon kívül vezetett 

megoldások, vegyes kábelcsatornák alkalmazása). 

Álmennyezet, álpadló építése. 

Tűzszakaszolás és kábelvezetés előírásai. 

Kábelek kiépítése. Leágazások létesítése. 

Visszahúzásos technológia. 

Munkavédelmi előírások. 

Beruházás folyamata  

A beruházás szereplői és feladatai (beruházó, műszaki ellenőr, építésvezető, tervező, 

alvállalkozók, beszállítók…) 

A beruházás folyamata. 

A tervezés menete, a tervek fajtái. 

Az engedélyeztetési eljárás. 

Építési napló szerepe. 

Átadás-átvételi eljárás, a munkák dokumentálása. 

Garanciális javítások, üzemeltetési feladatok. 

Hálózatmérés gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Munkavédelmi előírások 

Berendezések, műszerek üzemeltetési előírásai. 
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Mérések munkavédelmi szabályai.  

Optikai jelek kezelésének szabályai. 

Szimmetrikus kábelek mérése 

Mérések fajtái, alkalmazásuk (gyári mérések, építés közben alkalmazott mérések, átadás-

átvételi mérések, üzemeltetés és hibakeresés mérései). 

Érpárazonosítás és a vonalak „átbeszélése”. 

Érpárazonosító műszerek felépítése, működése és kezelése. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Hurokellenállás mérése. Előírt szabványos értékek. 

Áthallás vizsgálatok. 

Hibahelykeresések szimmetrikus hálózaton. 

Hídmérések, helymeghatározások. 

Reflexiós mérések. Reflexiómérő működése és kezelése. 

A kiépített vonal mérései. 

Csillapítás és reflexiós csillapítás mérése. 

Hibaarány mérése. Hibaaránymérő működése és kezelése. 

Jelterjedési késleltetés (jelterjedési aszimmetria). 

Koaxiális kábelek mérése 

Kábeltelevíziós szabványok. 

Szintmérések. Előre- és visszirány mérése. 

Referenciaszintek meghatározása 

A sweep-mérés elve, alkalmazása a KTV hálózatokon.. 

Hálózatanalizátor felépítése és működése, kezelése. 

Spektrumképen látható hibajelenségek. 

Jel/zaj viszonymérések. 

Nemlineáris torzítások mérése (harmonikus, intermodulációs torzítások). 

Reflektométerek felépítése, működése. 

Jelszivárgás mérése (csatlakozási hibák, kábelhibák, készülékhibák). 

Optikai hálózatok mérése 

Átviteli paraméterek és vizsgálatuk módszerei, felosztása. 

Csillapítás mérés elve (átvilágításos, reflexiós). 

Beiktatásos csillapításmérés. Szakaszok és eszközök mérései. 

Reflexiós csillapításmérés (szakaszcsillapítás mérése, kötések csillapítása, reflexiós 

csillapítás, hibahelykeresés). 

OTDR (optikai reflexiómérő) felépítése, működése, paramétereinek beállítása. 

Beiktatási csillapításmérések. 

Hálózatok üzemeltetés fenntartási mérései 

Sötétszálak vizsgálatának előírásai.  

Mérések tartalék szálakon, csillapításmérések üzem közben.  

Mérések működő vonalon kicsatolt jel segítségével. 

PON hálózatok mérése OTDR-segítségével. 

Optikai berendezések mérései 

Optikai kimenőszintek vizsgálata. 

Bemeneti (vevő)érzékenység mérése. 

Spektrumanalizátor felépítése és működése. 

Spektrummérések. 

WDM hálózatok minősítése, hullámhosszak szétválasztása splitterek és szűrők segítségével. 
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Hibakeresés, javítás  

Hibafajták és tulajdonságaik. 

Hiba típusának megkeresése. 

Hibahely meghatározása OTDR segítségével 

Hibaelhárítás módszerei. 

Tartalékolási eljárások, optikai vonalak átterhelése. 

Mérések dokumentálása 

Hitelesítési előírások. 

Mérés eredményeinek rögzítése és értékelése,. 

Számítógépes nyilvántartások kezelése. 

Hibajegy kezelése, kitöltése. 

Mérési jegyzőkönyvek készítése. 

Az átadás-átvételi eljárás dokumentumai. 

Hálózatok I. (10, 11) 

10. évfolyam 

Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  

- A hálózat elemei 

- Csatlakozás az internethez 

- Hálózati operációs rendszerek feladata 

- Eszközök IP címzése 

- Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok  

- IPv4 címzési struktúra 

- IPv4 alhálózati maszk 

- IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

- IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

- IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

- IPv6 címzés 

- Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

- Változó méretű alhálózatok 

Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll  

- Topológiák 

- Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

- OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

- TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

- Ethernet technológia működése és jellemzői 

- Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

- Vezeték nélküli átvitel típusai 

Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai  

- IP protokoll jellemzői 

- Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

- Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

11. évfolyam 

Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság  

- Egyenrangú hálózatok 

- Kliens szerverszolgáltatások 
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- Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP bemutatása 

- Hálózati támadások bemutatása 

- Biztonsági mentés jelentősége 

- Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

- Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése. 

Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok  

- A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

- Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

- Kapcsoló biztonságos távoli elérése, SSH protokoll 

- VLAN-ok feladata, szerepe, megvalósítása 

- VLAN trönkök jelentősége 

Forgalomirányítási ismeretek    

- A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

- VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

- Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

- Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

- Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Hálózatok I. gyakorlat (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja  

- Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

- Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, 

telnet, SSH) 

- Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése 

- Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

- Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert). 

IP-címzés a gyakorlatban  

- Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16) 

- IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

- IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

- Alhálózatok használata, konfigurálás 

- Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) kiszámítása 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz  

- PDU-k elemzése  

- MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök 

kommunikációja 

- A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés 

csatlakoztatása egy hálózathoz  

- Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

- Kábelek tesztelése 

- Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

- Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

- Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

- Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

- Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 
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- A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

- Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

- Statikus és dinamikus forgalomirányítás (RIP, STATIC routing) 

- Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

- TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

- Portszámok szerepe 

11. évfolyam 

IP-címzés a gyakorlatban 

- Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

- Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja  

- EUI-64 módszer használata 

- Dinamikus és statikus link-local címek 

- Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság  

- Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

- Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

- FTP parancssori és böngészőben történő használata 

- Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

- Naplózás 

- Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

- SSH engedélyezése és konfigurálása 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata  

- Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

- Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

- Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

- SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

- Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

- Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

- Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

- Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése 

12. évfolyam 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás 

- VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

- VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

- IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

- Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

- IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

- IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

- IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

- Statikus útvonalak hibaelhárítás 

- RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

- Passzív interfészek konfigurálása 

- Hálózati konvergencia vizsgálata 

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  
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- Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

- ACL-ek elhelyezésének tervezése 

- Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

- Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

- IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

- ACL-ek módosítása 

- A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

- IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IP szolgáltatások a gyakorlatban  

- DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

- DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

- DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

- DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

- DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

- IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

- Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

- NAT hibaelhárítás. 

Hálózatszerelés gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Munkavédelmi előírások  

- Optikai jelkezelés biztonsága. 

- Hálózatszereléshez alkalmazott eszközök munkavédelmi előírásai. 

- Munkavédelmi eszközök használata. 

- Hulladékkezelés előírásai. 

Optikai kábelek előkészítése  

- Optikai kábelek fajtái, felépítése. 

- Optikai kábelek kifejtése, Jokari kés használata. 

- Hőlégfúvó alkalmazása. 

- Kábelek tisztítása, vegyszerek használata. 

- Védőrétegek eltávolítása. 

- Optikai szálak rögzítése kötésvédő tálcába. 

Optikai kábelek vezetése, behúzása  

- Kábelcsatorna kiépítése. 

- Hajlítási sugarak, leágazások biztosítása. 

- Tartalék kábelek helyének biztosítása. 

- Kábelek elhelyezése csatornába. 

- Felszálló ágak kiépítése, tűzszakaszolás megoldása. 

- Kábelek rögzítése, számozása. 

Optikai kötéslezárók szerelése  

- Kötőhüvelyek szerelési előírásai, előkészítése. 

- Egyenes kötések kialakítása. 

- Leágazó kötések kialakítása 

- Légkábeles kötések kialakítása. 

- Kötőhüvelyek légmentes lezárása, hibajavítási módszerek. 

Optikai kábelek kötése  

- Hegesztési technológia előírásai. 

- Hegesztőgép működése és kezelése 
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- Optikai szálak hegesztése, előkészítése. 

- Pigtail-ek kötése és elrendezése. 

- Primer védelem visszaállítása. 

- Kötések elrendezése a kötésvédő tálcán. 

- Csatlakozószerelési technológiák. 

Strukturált hálózatok építése  

- Csatlakozók szerelése (egyenes és keresztkábel készítése, RJ45 szerelése) 

- Kábelcsatornák építése, leágazások, keresztezések megvalósítása 

- Elosztó panelek, rendezők, dobozok kiépítése. 

- Kábelek bekötése a végpontokba. 

- Rendező szekrények és fiókok előkészítése, szerelése. 

- Kiépített hálózatok tesztelése. 

- Földelések kiépítése. 

Koaxiális hálózatok építések  

- Kábeltévé hálózat kiépítése, kábelek vezetése, rögzítése. 

- Csatlakozók szerelése (több típus) 

- Passzív eszközök bekötése és rögzítése 

- Hálózatok tesztelése. 

- Tápegységek rögzítése, szerelése, bekötése. 

- Modemek bekötése, programozása. 

Építések, szerelések dokumentálása  

- Mérési jegyzőkönyv felépítése. 

- Mérési jegyzőkönyvek készítése. 

- Építési napló vezetésének szabályai.  

- Építési napló vezetése.  

- Hálózatos tervek olvasása. 

- Adatok rögzítése számítógépen, adatbázisok kezelése, nyilvántartó programok 

kezelése. 

IT alapok (9) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek  

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba  

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Memóriák típusai, memória modulok. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 
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Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Szoftverismeret  

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- és nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Multi-boot rendszerek. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

Információtechnológia biztonság alapjai  

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (socialengineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonsági szabályzat. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

IT alapok gyakorlat (9) 

9. évfolyam 

Biztonságos labor- és eszközhasználat 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

Számítógép összeszerelése  

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 
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Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

Telepítés és konfigurálás 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Partícionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

Megelőző karbantartás 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 
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Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

IT hálózatok (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

WAN technológiák és kapcsolatok  

- WAN összetevők és eszközök, csatlakozási módok 

- Soros kommunikációs szabványok 

- PPP működése,hitelesítés megvalósítási lehetőségei 

- PPPoE protokoll feladata, működése 

- Hálózati címfordítás (NAT) megvalósításai 

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás  

- Egyterületű OSPF forgalomirányítás alapfogalmai 

- Egyterületű OSPF szomszédsági viszony 

- OSPF területek jelentősége 

- EIGRP forgalomirányítás alapfogalmai 

- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata 

Vezeték nélküli hálózatok WLAN  

- A vezeték nélküli hálózatok alapfogalmai, szabványai, felépítése, működése 

- A vezeték nélküli átviteli közeg jellemzői (rádiófrekvenciás jelek tulajdonságai, 

jellemzői) 

- Antennák típusai, jellemzői 

- Vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) jellemző eszközei és kiépítése 

- Vezeték nélküli helyi hálózatok biztonsága 

Vezeték nélküli hálózatok WWAN  

- Vezeték nélküli MAN és WAN kapcsolatok jellemzői, összetevői 

- Vezeték nélküli WAN technológiák 

- Vezeték nélküli pont-pont és pont-multipont megvalósítások 

- Vezeték nélküli nagy távolságú hálózatok kialakításának problémái és megoldásai 

VoIP  

- A hagyományos és az IP alapú telefonos rendszer alapfogalmai 

- Az analóg és digitális hangátvitel alapfogalmai 

- Az IP telefónia és a VoIP megoldások összetevői és eszközei és szabványai 

(H.323, SIP) 

- A VoIP rendszer kiépítésének hálózati feltételei és eszközei 

- A VoIP alközpont (PBX) fogalma, megvalósítási lehetőségei 

IT hálózatbiztonság  

- Hálózati fenyegetések és veszélyek (vírusok, férgek, trójai programok és egyéb 

fenyegetések) 

- A hálózati támadások kategóriái, védekezési lehetőségek 

- Hálózatbiztonság eszközei, biztonsági beállítások a helyi hálózatokban 

- A hálózati eszközök monitorozása és menedzselése 

- Tűzfal technológiák, tűzfal típusok 
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IT hálózatok gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

WAN technológiák és kapcsolatok  

- PPP kapcsolat konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása 

- PPP hitelesítés konfigurációja, ellenőrzése és hibaelhárítása 

- Hálózati címfordítása (NAT) konfigurálás és hibaelhárítás 

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás  

- Egyterületű OSPv2 beállítása 

- OSPF hitelesítés konfigurálása, ellenőrzése és hibajavítás 

- EIGRP beállításai, konfigurálása, működésének ellenőrzése és hibajavítás 

- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata és konfigurálása 

Vezeték nélküli hálózatok WLAN  

- Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása 

- WLAN eszközök (AP, kliens) beállítása, konfigurálása 

- WLAN biztonsági beállítások (helyi, szerveres) 

- Vezeték nélküli kapcsolatok hibáinak felismerése, elhárítása 

- Vezeték nélküli hálózatok mérése 

- Vezeték nélküli helyi hálózatok kialakítása több hozzáférési ponttal 

Vezeték nélküli hálózatok WWAN  

- Irányított antennák alkalmazási lehetőségei 

- Vezeték nélküli pont-pont kapcsolatok létrehozása, konfigurálása 

- Vezeték nélküli pont-pont kapcsolat mérése 

- Vezeték nélküli WAN hálózatok hibaelhárítása 

VoIP  

- VoIP megoldások előkészítése a hálózaton (kapcsolók, routerek konfigurálása) 

- VoIP rendszer megvalósítás a helyi hálózaton 

- Szoftveres és nem szoftveres VoIP telefonok csatlakoztatása a rendszerbe 

- VoIP megvalósítás több telephely között 

IT hálózatbiztonság  

- Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

- Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése, 

helyreállítás 

- Hálózati eszközök hozzáférésének korlátozása 

- Hálózati eszközök biztonságos távelérése (SSH, HTTPS) 

- Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP) 

- Hardveres vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, beállítása 

Optikai hálózatok (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Fénytávközlés alapjai  

A fénytávközlés fejlődése (történeti áttekintés). 

Az optikai szálak működésének elve, teljes reflexió. 

Optikai szálak kialakítása. Multimódusú és monomódusú szálak szerkezete, jellemzői. 

Átviteli paraméterek (csillapítás, diszperzió, NA, levágási hullámhossz.) 

A paraméterek számítása. 
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Passzív optikai eszközök  

Optikai kábelek kialakítása, kábelszerkezetek. 

Légkábelek, behúzó kábelek, páncélos kábelek, beltéri kábelek, speciális kialakítások. 

Passzív optikai elemek kialakítása és tulajdonságaik (lencsék, csillapítók, splitterek, szűrők). 

Az építésnél alkalmazott eszközök, kötéslezárók, falidobozok, rendezők. 

Aktív optikai eszközök  

Optikai adók felépítése, működése. Fotodiódák és lézerek működése. 

Lézer paraméterei, jelszint, spektruma, karakterisztikái. 

Optikai vevők felépítése, működése. PIN diódák, APD jellemzői. 

Optikai erősítők fajtái, kialakításuk és működésük. Erősítők jellemzői és alkalmazása. 

Optikai hálózatok  

Optikai hálózatokkal szembeni előírások. 

Aktív és passzív optikai hálózatok. 

Gerinchálózati megoldások. 

Nagyvárosi optikai hálózatok. 

Hozzáférési hálózatok, FTTx hálózatok. 

Optikai hálózatok méretezése, csillapításdiagram. 

Optikai rendszerek  

Duplex optikai rendszerek jellemzői. Gerinchálózati rendszerek. 

WDM technológia alkalmazása, DWDM, CWDM. 

Passzív optikai hálózatok, GPON rendszer. 

OTN hálózatok, NGN megoldások. 

Programozás (9, 10, 11, 12) 

9 évfolyam  

Bevezetés a programozásba  

- Scratch. 

- Kodu. 

- Minecraft. 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot. 

- Arduino. 

Weboldalak kódolása 

- Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni. 

- Önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat. 

- Stílusok és stíluslapok segítségével el tudják végezni a formázásukat. 

- Kész JavaScript kódot beillesztése és felhasználása. 

- A HTML szabványok rövid ismertetése. 

- HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, 

section, nav, a, img. 

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 
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*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.). 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása. 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével. 

- Külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz mások által 

elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például animált 

megjelenítések megvalósítására). 

10 évfolyam 

VA Java vagy C# nyelv alapjai  

- Az integrált fejlesztői környezet használatára. 

- Konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások 

létrehozására egyszerű  adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési 

szerkezetek alkalmazásával. 

- Szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására. 

- A Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE). 

- Programkészítés lépéseinek feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, 

kódolás, tesztelés, dokumentálás. 

- Számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei. 

- Változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint. 

- Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- Összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz. 

- Értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- Vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció). 

- Hibakeresés és tesztelés alapjai. 

JavaScript  

- JavaScript kód futtatása konzolon. 

- Elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése. 

- Függvényekobjektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM 

(Document Object Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute 

(tulajdonság) és text (szöveg) node-ok. 

- Elemek elérése, módosítása és létrehozása. 

- Események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események). 

- Űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése. 

- Hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 
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- A jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása. 

11 évfolyam 

Programozási típusfeladatok  

- Függvény fogalma, hívása. 

- Paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata, 

visszatérési érték meghatározása. 

- Függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával. 

- Program fejlesztése iteratív módszerrel. 

- Programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés. 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 

- A programozási módszerek áttekintése. 

- Az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata. 

- Az osztályok fogalma és szerepe. 

- meglévő osztályok használata. 

- Tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor. 

- Objektum létrehozása osztályok példányosításával. 

- Az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface). 

- Az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai. 

- Kivételkezelés. 

- Hibakeresés és naplózás. 

- Tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság). 

- Grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus felületet 

megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését támogató 

osztályok, gyűjtemények. 

- Vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok. 

- Vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret. 

- Vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben. 

- Felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel. 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk. 

- Ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények. 

12 évfolyam 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 

- Relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, 

idegenkulcsok, indexek,  mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- Fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik. 

- Adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE). 

- Adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP). 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények. 

- Kifejezések, számított mezők SQL utasításokban. 

- Adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 
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- Szerver oldali script nyelvek. 

- Egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven. 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével. 

Programozás gyakorlat (9, 10, 11, 12) 

9. évfolyam 

Bevezetés a programozásba  

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

Weboldalak kódolása  

- Meglévő weboldalak vizsgálata: a böngészőprogram beépített vizsgálati 

eszközével vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú 

módosítások elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 

- Egyszerűbb weboldalak létrehozása 

- Stílusok, stíluslapok segítségével a formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a 

hozzájuk tartozó jellemzők alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és 

képek beillesztése, táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, 

fontosabb CSS szelektorok és attribútumok alkalmazása,  

- Kész JavaSrcipt kód beillesztése és felhasználása 

- JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.). A Bootstrap vagy más hasonló 

keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, reszponzív weboldal elkészítése. 

10. évfolyam 

A Java vagy C# nyelv alapjai  

- Integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- Egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- Egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- Vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

JavaScript  

- Egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével. 

- Dinamikus megjelenésű weblap létrehozása stíluslapok és JavaScript kód 

felhasználásával. 

- A jQuery ismerete. 

11. évfolyam 

Programozási típusfeladatok  

Típusfeladatok: egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási 

típusfeladatok felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására. 
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Függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven  

- Beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- Saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- Egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- Fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- Vezérlők létrehozása tervezési és futási időben 

- Felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- Eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- Naplózás a nyelv beépített eszközével 

12 évfolyam 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése  

Adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL szerveren 

(SELECT, CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE). 

Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren. 

Adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, adatbázis 

kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven). 

Adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, egyszerű 

webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és Ajax 

segítségével. 

Projektmenedzsment (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Szervezeti felépítés, munkaszervezés 

Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit 

szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési jellemzői. 

Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái, tartalma, helye, szerepe a szervezetek 

működésében.  

A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti tárgyalás, 

reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció – vonatkozó viselkedési és 

kommunikációs szabályok. 

A szervezet működését támogató szoftverek 

Gazdasági és munkaszervezési folyamatok. 

A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások támogatására 

alkalmazott szoftverek. 

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése. 

Projektmenedzsment alapjai 

A projekt fogalma, csoportosítása és jellemzői. 

A projekt szereplői, közreműködői. 

A projekt szervezeti formái. 

A projektmenedzsment funkciói és területei. 
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Projektirányítás számítógéppel 

Projektkezelő szoftverek és alkalmazásuk. 

Tevékenységek és kapcsolatrendszer kialakítása. 

Időütemezés, Gantt-diagram felvitele, kezelése, mérföldkövek. 

Erőforrások hozzárendelése. 

Költségszámítási módszerek. 

Projektek nyomkövetése, dokumentálása. 

Projektterv létrehozás 

Projektterv készítése, tevékenységek rendszerezése. 

Hálótervezés alapjai. 

Időütemezés, mérföldkövek elhelyezése. 

Erőforrások hozzárendelése, kezelése, szabályai. 

A projekt nyomon követése, paraméterek, határidők megváltoztatása.  

Költségvetés tervezése. 

Projekt dokumentálása, lezárása, utómunkálatok. 

Projektmenedzsment gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

A szervezet működését támogató szoftverek 

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése. 

Projektirányítás számítógéppel 

Projektkezelő szoftverek és alkalmazásuk. 

Tevékenységek és kapcsolatrendszer kialakítása. 

Időütemezés, Gantt-diagram felvitele, kezelése, mérföldkövek. 

Erőforrások hozzárendelése. 

Költségszámítási módszerek. 

Projektek nyomkövetése, dokumentálása. 

Projektterv létrehozása 

A projektmenedzser szoftver funkciói, működése, kezelése. 

Projektterv készítése, tevékenységek rendszerezése. 

Hálótervezés alapjai. 

Időütemezés, mérföldkövek elhelyezése. 

Erőforrások hozzárendelése, kezelése, szabályai. 

A projekt nyomon követése, paraméterek, határidők megváltoztatása.  

Költségvetés tervezése. 

Projekt dokumentálása, lezárása, utómunkálatok. 

Távközlés elektronika (10, 11, 12, 1/13) 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Elektronikai eszközök 

Félvezetők szerkezete; tiszta és szennyezett félvezetők; áramok a félvezetőkben. 

PN-átmenet; záró- és nyitóirányú előfeszítés; feszültség-áram karakterisztika. 

Egyenáramú és differenciális ellenállás (meredekség). 

Valóságos pn-átmenet (dióda); Munkapont; a munkapont szerkesztése. 

Speciális diódák és alkalmazási területük (varicap-, alagútdióda, z-dióda). 

Optoelektronikai eszközök (fénydiódák, optocsatolók, numerikus kijelzők, lézerdiódák). 

A bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok felépítése, működése,  
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Erősítő kapcsolások 

 

Alapkapcsolások (KE, KB, KC) bipoláris tranzisztorral és JFET-tel. 

Erősítőláncok; erősítőfokozatok összekapcsolása. 

Visszacsatolások;  

Műveleti erősítők 

A műveleti erősítők felépítése. 

Alapáramkörök műveleti erősítővel  

A hurokerősítés frekvenciafüggése, frekvenciakompenzálás, Slewrate, a kivezérlés 

határfrekvenciája. 

Pozitívan visszacsatolt erősítők transzfer karakterisztikája; komparátorok. 

Elektronikus áramkörök 

Oszcillátorok felépítése, működése, jellemzői 

Szinuszos RC és LC-oszcillátorok. VCO; astabil multivibrátorok, hullámforma generátorok. 

Egyenirányító kapcsolások, C-osztályú egyenirányítók, szűrők; hálózati egyenirányítók. 

Feszültségstabilizátorok, referenciafeszültség előállítása, áteresztő tranzisztoros 

tápegységek. 

Túláramvédelem, visszahajló karakterisztika; változtatható és fix feszültségű stabilizátorok. 

PLL áramkör felépítése, működése, jellemzői, alkalmazási területe. 

11. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Impulzustechnika 

Impulzusok jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök 

Impulzus előállító áramkörök, multivibrátorok. 

Logikai alapműveletek 

Logikai alapfogalmak, logikai hálózatok csoportosítása a felépítésük szerint. 

A Boole-algebra alaptételei, szabályai. 

Logikai alapműveletek univerzális logikai kapukkal   (NAND, NOR). 

Logikai függvények megadása szabályos algebrai alakban (diszjunktív, konjunktív). 

Logikai függvények egyszerűsítése algebrai úton. 

Logikai függvények 

Logikai függvények megadása algebrai alakban. 

Minimalizálási módszerek. 

Egyszerűsítés grafikusan, V-K tábla. 

Kódolás alapfogalmai 

Kódolás fogalma. 

Komplemens kódok fogalma értelmezése. 

Numerikus kódok, BCD kódok, Hamming távolság.„egylépéses” kódok, hexadecimális 

kódok. 

Alfanumerikus kódok (ASCII-kód). 

Kódoló-dekódoló áramkörök tervezése és megvalósítása logikai kapukkal. 

Kombinációs hálózatok 

Multiplexerek/demultiplexerek funkciója, felépítése, bővítése. 

Digitális komparátorok funkciója, felépítése, bővítése. 

Bináris összeadók, soros és párhuzamos összeadási algoritmusok. 

Tranziens jelenségek, statikus és dinamikus hazárd. 
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Sorrendi hálózatok 

Elemi tárolók, RS tároló, D, JK, T tárolók) 

Számlálók frekvenciaosztók. 

Regiszterek, tároló- és léptető-regiszterek. 

Logikai hálózatok építőelemei 

Diódák és tranzisztorok kapcsolóüzemű működése 

TTL, CMOS család. 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Villamos jel 

A jel és az információ kapcsolatának alapformái; digitális és analóg jelek. 

A jel jellemzésmódjai: időfüggvény és spektrum. 

Alapvető spektrumformák. Pulzussorozatok spektrumának egyszerű elemzése. 

A spektrum és az időfüggvény közötti kapcsolat kvalitatív vizsgálata. 

Valóságos jelek jellemzése. 

Teljesítmény- és feszültségszint. 

Abszolút és relatív szintek. 

Viszonyszámok logaritmikus kifejezése. 

Zajok és torzítások 

A jel és a zaj fogalma. A termikus zaj. A kétpólus, mint zajgenerátor. 

A lineáris torzítás fogalma; amplitúdó- és fázistorzítás. 

A nemlineáris torzítások fogalma; a harmonikus és intermodulációs torzítás. 

Energia terjedése vezetéken 

Az energia terjedése végtelen hosszú, veszteségmentesnek tekintett vezetéken. A 

haladóhullám. 

A vezetéken mérhető hullámhossz. A hullámellenállás fogalma. 

Energia terjedése végtelen hosszú, valóságos vezetéken: csillapításállandó és fázisállandó. 

A véges hosszúságú, hullámimpedanciával, szélsőségesen és általánosan lezárt vezeték. 

A reflexiós tényező és állóhullámarány fogalma, összefüggése, mérhetősége. 

Illesztés és illesztetlenség, reflexió. 

Modulációk 

A transzponálás és a moduláció fogalma. 

Szinuszos vivő amplitúdómodulációja. 

Szinuszos vivő szögmodulációja (az FM- és a PM-jel időfüggvénye, spektruma. 

Billentyűzések és összetett modulációk. 

Impulzus vivőjű modulációk. 

Analóg-digitális átalakítás 

Az analóg-digitális átalakítás lépései. 

A mintavételezés fogalma, Nyquist-Shannon tétel. 

Lineáris és nemlineáris kvantálás („A” karakterisztika), kvantálási zaj, torzítás. 

Kódolás-dekódolás, kódolók fajtái és működésük. 

Távközlés elektronika gyakorlat (9, 10, 11, 12, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Egyenáramú mérések  

A mérés fogalma, méréstechnikai alapismeretek. 

A mérés pontossága, mérési hibák. 

Műszerek bemutatása, kezelésének elsajátítása 
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Áram-, feszültség- és ellenállásmérések. 

Ohm törvény igazolása. 

Soros és párhuzamos kapcsolások mérése 

Feszültség és áramosztók vizsgálata. 

Aktív hálózatok mérése, belső ellenállás meghatározása. 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Váltakozó áramú mérések 

Az AC mérés eszközei (jelgenerátor, oszcilloszkóp …) 

RLC hálózatok vizsgálata, soros RL és RC tagok, 

Párhuzamos RL és RC tagok vizsgálata. 

Egyreaktanciás vegyes hálózatok mérése. 

Rezgőkörök vizsgálata. 

Szimulációs mérések (TINA)  

A TINA program kezelése. 

Egyenáramú vizsgálatok, ellenállásmérések. 

Váltakozó áramú RLC hálózatok. 

Tranziens vizsgálatok. 

11. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Szimulációs mérések (TINA)  

Digitális szimulációs vizsgálatok. 

Félvezető eszközök szimulációs vizsgálata (diódák, tranzisztorok) 

Analóg áramkörök vizsgálata. 

Elektronikai eszközök vizsgálata  

Félvezető diódák karakterisztikáinak vizsgálata. 

Térvezérlésű tranzisztorok vizsgálata. 

Bipoláris tranzisztorok vizsgálata. 

Kombinációs hálózatok vizsgálata  

Boole-algebrai alapismeretek. 

Logikai függvények egyszerűsítése 

Egyszerű kombinációs hálózatok építése és vizsgálata 

Áramkörök vizsgálata, építése  

Forrasztási gyakorlatok. Áramkörök építése. 

Tranzisztoros alapkapcsolások vizsgálata (KE, KB, KC, differenciálerősítő) 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Áramkörök vizsgálata, építése  

Műveleti erősítők vizsgálata. 

Alapkapcsolások műveleti erősítőkkel. 

Műveleti erősítők nemlineáris alkalmazásai.  

Tápegységek vizsgálata (egyenirányítás, szűrés, stabilizálás). 

Impulzustechnikai áramkörök vizsgálata. 

Sorrendi hálózatok vizsgálata  

Számlálók mérése 

Regiszterek vizsgálata 

Sorrendi hálózatok építése 
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Szakmai tárgyak (szakgimnáziumi): 

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 

Foglalkoztatás I. (5/13, 2/14) 

Mivel a tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, elvárás, hogy tudjanak idegen 

nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni, szakmai önéletrajzot és a 

motivációs levelet írni, illetve munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmát 

értelmezni. Követelmény a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások ismerete, alkalmazása. 

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés. 

A vizsga alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltéséből, szimulált állásinterjúból, 

a felsorolt témakörökről folytatott beszélgetésből, munkaszerződés-értelmezési szövegértés 

feladatból, valamint motivációs levél és önéletrajz írásával kapcsolatos feladatokból állhat. 

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14) 

5/13. illetve 2/14. évfolyamon 

Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 

munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 
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Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). 

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.  

Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai. 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. 

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Hálózatok I. (10, 11, 12, 1/13) 

10. és 1/13. évfolyam 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja  

 Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

 Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, 

telnet, SSH) 

 Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése 

 Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

 Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert). 

IP-címzés a gyakorlatban  

 Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16) 

 IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

 IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

 Alhálózatok használata, konfigurálás 

 Változó hosszúságú alhálózati maszk kiszámítása 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz  

 PDU-k elemzése  

 MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök 

kommunikációja 

 Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, tesztelése 

 Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

 Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

 Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

 Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

 Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

 Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

 Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

 Statikus és dinamikus forgalomirányítás (RIP) 

 TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

 Portszámok szerepe 

11. és 1/13. évfolyam 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

 IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

 Állomás csomagtovábbítási döntései 

 Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

 A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

 Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

 A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

 Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

 Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

 Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 
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IP-címzés a gyakorlatban 

 Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

 Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja  

 EUI-64 módszer használata 

 Dinamikus és statikus link-local címek 

 Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság  

 Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

 Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

 FTP parancssori és böngészőben történő használata 

 Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

 Naplózás 

 Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

 SSH engedélyezése és konfigurálása 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata  

 Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

 Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

 Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

 Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

 SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

 Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

 Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

 Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás       

 Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

 Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

 Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

12. és 1/13. évfolyam 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás   

 VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

 VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

 VLAN hibakeresés és hibajavítás 

 IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

 Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

 IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

 RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

 Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

 ACL-ek elhelyezésének tervezése 

 Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

 Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

 IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 
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 ACL-ek módosítása 

 A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

 IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IP szolgáltatások a gyakorlatban  

 DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

 DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

 DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

 IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

 Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

 NAT hibaelhárítás. 

Hálózatok I. gyakorlat (10, 11, 12, 1/13) 

10. évfolyam 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja  

 Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

 Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, 

telnet, SSH) 

 Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése 

 Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

 Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert). 

IP-címzés a gyakorlatban  

 Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16) 

 IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

 IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

 Alhálózatok használata, konfigurálás 

 Változó hosszúságú alhálózati maszk kiszámítása 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz  

 PDU-k elemzése  

 MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök 

kommunikációja 

 Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, tesztelése 

 Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

 Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

 Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

 Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

 Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

 Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

 Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

 Statikus és dinamikus forgalomirányítás (RIP) 

 TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

 Portszámok szerepe 

11. évfolyam 
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Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

 IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

 Állomás csomagtovábbítási döntései 

 Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

 A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

 Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

 A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

 Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

 Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

 Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

IP-címzés a gyakorlatban 

 Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

 Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja  

 EUI-64 módszer használata 

 Dinamikus és statikus link-local címek 

 Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság  

 Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

 Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

 FTP parancssori és böngészőben történő használata 

 Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

 Naplózás 

 Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

 SSH engedélyezése és konfigurálása 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata  

 Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

 Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

 Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

 Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

 SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

 Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

 Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

 Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás       

 Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

 Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

 Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

12.évfolyam 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás   

 VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

 VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

 VLAN hibakeresés és hibajavítás 

 IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  
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 Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

 IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

 RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

 Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

 ACL-ek elhelyezésének tervezése 

 Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

 Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

 IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

 ACL-ek módosítása 

 A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

 IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IP szolgáltatások a gyakorlatban  

 DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

 DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

 DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

 IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

 Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

 NAT hibaelhárítás. 

1/13. évfolyam 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja  

 Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

 Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, 

telnet, SSH) 

 Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése 

 Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

 Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert). 

IP-címzés a gyakorlatban  

 Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16) 

 IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

 IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

 Alhálózatok használata, konfigurálás 

 Változó hosszúságú alhálózati maszk kiszámítása 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz  

 PDU-k elemzése  

 MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök 

kommunikációja 

 Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, tesztelése 

 Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

 Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

 Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

 Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

 Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 
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 Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

 Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

 Statikus és dinamikus forgalomirányítás 

 TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

 Portszámok szerepe 

IP-címzés a gyakorlatban 

 Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

 Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja  

 EUI-64 módszer használata 

 Dinamikus és statikus link-local címek 

 Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság  

 Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

 Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

 FTP parancssori és böngészőben történő használata 

 Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

 Naplózás 

 Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

 SSH engedélyezése és konfigurálása 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata  

 Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

 Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

 Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

 Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

 SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

 Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

 Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

 Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás       

 Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

 Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

 Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 forgalomirányító tábla elemzése   

 VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

 VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

 IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

 Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

 IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

 IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

 IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

 Statikus útvonalak hibaelhárítás 

 RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

 Passzív interfészek konfigurálása 

 Hálózati konvergencia vizsgálata 
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A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

 Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

 ACL-ek elhelyezésének tervezése 

 Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

 Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

 IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

 ACL-ek módosítása 

 A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

 IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IP szolgáltatások a gyakorlatban  

 DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

 DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

 DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

 IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

 Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

 NAT hibaelhárítás. 

Hálózatok II. (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Legyenek képesek egy nagyobb és összetettebb hálózatot tervezni és méretezni úgy, hogy a 

hálózatban egy eszköz vagy kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza.  Továbbá 

ismerjék a WLAN és a WAN hálózatokra fókuszálva a technológiák, a hálózatokban 

szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, a redundancia 

megvalósítás, valamint a hálózatbiztonság, a hálózat monitorozás és hibaelhárítás elméleti 

alapjait. Képesek legyenek a hálózat méreteinek megfelelő forgalomirányítás 

megtervezésére, a protokoll kiválasztására. 

Redundancia szükségessége és megoldásai 

- Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

- Hibatartomány meghatározása 

- LAN redundancia jelentősége, szerepe, megvalósítási lehetősége 

- OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémái 

- Redundáns kapcsolt hálózat protokolljai 

- Feszítőfa protokoll (STP) feladata és működése 

- Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) feladata és működése 

- PVST+ áttekintése 

- STP hibakeresés 

- Forgalomirányító redundancia szükségessége, lehetőségei 

- First Hop Redundancy Protocols (FHRP) feladata és működése 

- Hot Standby Router Protocol (HSRP) feladata és működése 

- Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) feladata és működése 

- EtherChannel port összevonás előnyei, megvalósítása, konfigurációja 

- Port Aggregation Protocol (PAgP) és Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

működése 

Vezeték nélküli LAN 

- Vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák 
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- WLAN összetevők 

- WLAN topológiák 

- WLAN működése, megvalósítása 

- WLAN biztonság (támadási típusok, védelem) 

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás 

- Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 működése 

- OSPF szomszédsági viszony 

- DR/BDR választás menete 

- OSPF területek jelentősége 

- Többterületű OSPF működése 

- OSPF hibaelhárítás 

- EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

- EIGRP működése, szomszédsági viszonyok 

- EIGRP szomszédtábla, topológiatábla, irányítótábla 

- DUAL algoritmus 

- EIGRPv6 

- EIGRPv4 és EIGRPv6 ellenőrzése 

- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata 

WAN technológiák és kapcsolatok 

- A WAN és az OSI modell kapcsolata 

- WAN összetevők és eszközök 

- WAN csatlakozási módok 

- Soros kommunikációs szabványok 

- PPP működése  

- PPP hitelesítés megvalósítási lehetőségei 

- Frame Relay alapok 

- Hálózati címfordítás (NAT) megvalósítása 

- PPPoE protokoll feladata, működése, beállítása 

- eBGP szerepe, feladata, alapszintű beállítása 

Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 

- LAN biztonsági beállítások 

- Site-to-site VPN feladata, lehetőségei 

- Remote-access VPN feladata, lehetőségei 

- DMVPN működése, feladata, lehetőségei 

- Generic Routing Encapsulation (GRE) feladata, működése 

- IPsec keretrendszer feladata, működése 

- Syslog protokoll működése, üzenetformátumok 

- NTP protokoll jelentősége 

- SNMP és SNMPv3 protokoll működése, feladata 

- Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök áttekintése 

- Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

- Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

- Viszonyítási alap jelentősége 

- QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

- Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

- IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

- Porttükrözés használata hálózat monitorozáshoz 

- Hálózat programozás, mint új tendencia, megjelenése 
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Hálózatok II. gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Redundancia megvalósítása kapcsolt hálózatokban 

- Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

- Hálózati operációsrendszerek telepítése 

- Hibatartomány meghatározása 

- OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémáinak 

meghatározása 

- Redundáns kapcsolt hálózat kiépítése 

- Feszítőfa protokoll (STP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd 

választásának befolyásolása 

- Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd 

választásának befolyásolása 

- Rapid PVST+ konfigurálása 

- STP hibakeresés 

- Forgalomirányító redundancia tervezése 

- First Hop Redundancy Protocols (FHRP) protokollok konfigurálása és ellenőrzése 

- EthreChannel konfigurálása, ellenőrzése  

- EthreChannel hibakeresés 

Vezeték nélküli LAN megvalósítása 

- Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása 

- WLAN eszközök (vezeték nélküli forgalomirányító, hozzáférési pont, kliens) 

konfigurálása  

- Hibakeresés WLAN hálózatban 

- Hibaelhárítás WLAN hálózatban 

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás megvalósítása 

- Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 beállítása 

- OSPF működésének ellenőrzése és hibajavítás 

- DR/BDR választás befolyásolása 

- Többterületű OSPF konfigurálása, ellenőrzése 

- Többterületű OSPF hibaelhárítás 

- EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

- EIGRP konfigurálása IPv4 hálózatban 

- EIGRP konfigurálása IPv6 hálózatban 

- EIGRPv4 és EIGRPv6 működésének ellenőrzése, hibajavítás 

- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata, konfigurálása 

WAN technológiák és WAN kapcsolatok megvalósítása 

- PPP kapcsolat konfigurálása 

- PPP kapcsolat ellenőrzése és hibaelhárítás 

- PPP hitelesítés konfigurációja 

- PPP hitelesítés ellenőrzése és hibaelhárítás 

- PPPoe konfigurálása 

- eBGP konfigurálása 

Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 

- Generic Routing Encapsulation (GRE) konfigurálása és hibaelhárítás 

- Syslog monitorozás konfigurálása, ellenőrzés és hibajavítás 

- NTP konfigurálása 
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- SNMP konfigurálása, ellenőrzése, hibajavítás 

- Porttükrözés használata a hibaelhárításban 

- Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök használata 

- Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

- Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

- Viszonyítási alap készítése 

- QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

- Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

- IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

Irodai szoftverek (12) 

12. évfolyam 

Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum 

megadásával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 

- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 

Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  
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Navigáció lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 

- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

Irodai szoftverek integrált használata 

- szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és diagramok használata. 

Irodai szoftverek gyakorlat (12) 

12. évfolyam 

Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének 

lehetőségei;  
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- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás 

alkalmazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható 

képletek alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének 

lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 
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- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

- váltás diagramstílusok között; 

- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

IT alapok (9, 10, 1/13) 

9. évfolyam 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek  

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 
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Bevezetés a számítógépes architektúrákba  

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Szoftverismeret  

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

10. évfolyam 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba  

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

Szoftverismeret  

Archiválási módok. 
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Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

Információtechnológia biztonság alapjai  

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

13 évfolyam 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek  

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba  

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 
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Szoftverismeret  

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba  

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

Szoftverismeret  

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

Információtechnológia biztonság alapjai  

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 
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IT alapok gyakorlat (9, 10, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Biztonságos labor- és eszközhasználat  

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

Számítógép összeszerelése  

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Telepítés és konfigurálás  

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Számítógép összeszerelése  

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

Telepítés és konfigurálás  

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 
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Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

Megelőző karbantartás  

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

IT hálózatbiztonság (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Az IT hálózatbiztonság alapjai 

Hálózatbiztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, 

hálózatbiztonsági házirendek. 

Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 

Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

Titkosítási módszerek, szabványok 

Hálózatbiztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon Hálózatbiztonság, 

veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés 

IT hálózatbiztonság megvalósítása 

Eszközök monitorozása és menedzselése 

Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog, NTP) 

Hitelesítés, engedélyezés és tevékenység-követés (AAA) alapfogalmai, konfigurálása, 

hibaelhárítása 

Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.  

Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök 

Hozzáférés-vezérlés listák 

Behatolás detektálása és megelőzése (IDS, IPS) 

LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai 

VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati hozzáférési 

módszerek a vállalati hálózatokban  

Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás 
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IT hálózatbiztonság gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Az IT hálózatbiztonság alapjai 

Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása 

Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése, helyreállítás 

Hálózati eszközök biztonságának növelése és biztonságos távelérése (ssh, https) 

Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP) 

IT hálózatbiztonság megvalósítása 

Hálózatbiztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, AAA 

védelem beállítása 

Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN), VPN 

felügyelet 

VLAN-ok biztonsági beállításainak konfigurálása 

IPS konfigurálása, felügyelete 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai 

Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása (https, sftp, tanúsítványkezelés) 

Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás 

IT szakmai angol nyelv (9, 10, 1/13) 

A tanulmányi vizsgát a tantárgy tantervében meghatározott témakörökhöz, az azok tanítása 

során alkalmazott módszerekhez és foglalkozásformákhoz igazodva kell összeállítani, 

értékelését pedig lehetőleg azok óraszámával arányosan súlyozva kell megvalósítani. A hét 

témakörből, feladattípusból háromnak kell a vizsgán szerepelnie, és lenni kell közöttük 

szóbeli és írásbeli jellegű feladatoknak is. 

Hallás utáni szövegértés (24 óra) 

Bevezető szintű szakmai ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néz vagy hanganyagot 

hallgat meg a vizsgázó szükség szerinti ismétléssel. A hanganyag kiválasztásánál ügyelni 

kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, 

megértése egy laikus számára se okozzon nehézséget. A videó kiváltható hasonló szakmai 

szintet feldolgozó, animációval ellátott és narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív 

elektronikus tananyaggal is. A szövegértést a vizsgán teszt jellegű feladatsorral mérjük.  

Szóbeli kommunikáció (12 óra) 

Cél a beszédkészség mérése: nem az a fontos, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy 

nagyon választékos szókincset használjon a vizsgázó, a hangsúly a magabiztos 

megszólaláson van. Kétfajta feladattípus lehetséges. A vizsgán kézhez kapott 

termékdokumentáció, -leírás, specifikáció alapján rövid prezentációra készül fel a vizsgázó 

és azt előadja (kb. 15 perc felkészülés + 5 perc előadás) vagy egyszerű szituációban kell 

párbeszédet folyatni a vizsgáztatóval. Az utóbbinál olyan témaköröket és szituációs 

helyzeteket érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például: új mobiltelefon vásárláskor 

kérjen segítséget (specifikus információkra kérdezzen) az eladótól, és adja meg az adatait. 

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon (36 óra) 

A vizsgázónak előre kidolgozott, számítógéppel támogatott prezentációt kell megtartania, 

majd a vizsgáztató prezentációhoz kapcsolódó kérdéseire válaszolnia. Témaként szolgálhat 

például új termék vagy szolgáltatás bevezetése, tulajdonságainak bemutatása. Cél a 
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prezentációs és kommunikációs készség felmérése, de itt nagyobb hangsúlyt kaphat (a 

felkészülési lehetőség tükrében) a szakmai nyelv precíz használata is. 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása (24 óra) 

Feladat egy írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére, melyet teszt jellegű 

feladatsorral mérünk. Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is 

befogadható szakmai mélységű anyagot tartalmazzon a szöveg, mindemellett jellemzően 

szakmai műfajú, stílusú, tartalmú és szerkezetű legyen (termékleírás, kézikönyv, IT 

trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portálok írásai, technikai fórumok, 

útmutatók szövegei). Az olvasott szövegről kérhetünk értelmező jellegű, rövidített magyar 

nyelvű összefoglalót is. 

Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail írása (12 óra) 

Feladat életszerű szituációt feldolgozó, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló levél 

írása. Értékeljük az e-mail formai szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) 

és általános formuláit, a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell 

elnézést kérni késedelem miatt) vonatkozó gyakori megnyilvánulási formákat, valamint az 

írásmű kommunikatív értékét. Nyomtatott szótár használható. 

Keresés és ismeretszerzés angol nyelven (12 óra) 

A vizsga ezen része számítógépteremben zajlik. Célirányos, specifikus magyar nyelvű 

technikai, szakmai kérdésekre angol nyelven keressen válaszokat a vizsgázó. A kérdéseket 

lehetőleg úgy állítjuk össze, hogy magyar nyelvű oldalakról nem vagy nehezen 

megválaszolhatók legyenek, de angol oldalakon könnyen hozzáférhető és jól érthető legyen 

a keresett információ (például újdonságok a piacon). 

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon (24 óra) 

A Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon című témakör prezentációjához 

hasonló módon készülhet brosúra, termék- vagy szolgáltatásismertető dokumentáció is, 

melyet szintén prezentáció során kell bemutatni. 

IT szakorientáció (9, 10) 

9. évfolyam 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a legtipikusabb 

informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai 

kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben megszerezhető 

végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a lehetséges 

karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket, 

illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

10. évfolyam 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott informatikai 

szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti ismeretek önálló 

megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű 
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témaköréhez. Az ott végzett önálló ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben 

iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a tanulók 

érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat nélkül 

feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A témakör és a hozzá 

kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az eredménye, hogy a tanuló arra a 

tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. Szerencsésebb esetben a 

tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló ismeretszerzés keretében olyan 

alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami megalapozza szakképzési évfolyamon történő 

továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek az 

összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. A tanár a 

klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden egyes tanuló 

munkáját. 

IT szakorientáció gyakorlat (9, 10) 

9. évfolyam 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki ezeket az 

ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell azt 

mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a legközelebb áll 

hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt munkában ki kell térniük 

az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és készségekre, a tipikus 

munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges előtanulmányokra és 

végzettségekre. 

10. évfolyam 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

Linux alapok (11) 

11. évfolyam 

Linux alapok 

Linux parancssor használata 

Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 

A héjprogramozás alapjai 

Felhasználói fiókok kezelése 

Jogosultságok beállítása 
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Linux alapok gyakorlat (11) 

11. évfolyam 

Linuxba alapok 

Linux parancssor használata 

Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 

A héjprogramozás alapjai 

Felhasználói fiókok kezelése 

Jogosultságok beállítása 

Programozás (9, 10, 11, 12, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Bevezetés a programozásba  

Scratch 

Kodu 

Minecraft 

Lego vagy más hasonló oktatórobot 

Arduino 

Weboldalak kódolása  

Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű módosításokat 

elvégezni. 

Önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat. 

Stílusok és stíluslapok segítségével el tudják végezni a formázásukat 

Kész JavaScript kódot beillesztése és felhasználása. 

A HTML szabványok rövid ismertetése, HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális 

és formai elemei (tagek), valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: 

megjegyzés, !DOCTYPE, html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, 

sub, sup, style, br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, 

footer, section, nav, a, img. 

Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, background-repeat, 

background-position, background-attachment, border*, margin*, padding*, overflow, 

display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, *width, *height, top, bottom, left, right, 

position, letter-spacing, line-height, text-align, vertical-align, text-justify, text-transform, 

font, font-family, font-size, font-stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-

gal jelölt eleme több jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú beépülő 

eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása. 

A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más hasonló 

keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés bemutatása. 

JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert függvény 

segítségével. 

Külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz mások által elkészített 

JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például animált megjelenítések 

megvalósítására). 
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10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

VA Java vagy C# nyelv alapjai  

Az integrált fejlesztői környezet használatára 

Konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására egyszerű 

adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek alkalmazásával 

Szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE)  

Programkészítés lépéseinek feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, 

tesztelés, dokumentálás.  

Számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

Változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az azonosító 

megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 

Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

Összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

Értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

Vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

Hibakeresés és tesztelés alapjai. 

JavaScript  

JavaScript kód futtatása konzolon 

Elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, 

kifejezések kiértékelése; függvényekobjektumok webes környezetben, tulajdonságok és 

metódusok, DOM (Document Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), 

attribute (tulajdonság) és text (szöveg) node-ok; elemek elérése, módosítása és létrehozása; 

események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus események); 

űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldalakon, és azok 

interaktív kezelése; hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. A jQuery JavaScript 

könyvtár rövid bemutatása. 

11. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Programozási típusfeladatok  

Függvény fogalma, hívása  

Paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata,visszatérési 

érték meghatározása 

Függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

Program fejlesztése iteratív módszerrel 

Programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, szélsőérték 

keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven  

A programozási módszerek áttekintése 

Az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” kapcsolata 

Az osztályok fogalma és szerepe, meglévő osztályok használata 

Tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, destruktor 

Objektum létrehozása osztályok példányosításával 

Az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, öröklés, 

polimorfizmus, interface) 

Az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

Kivételkezelés 
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Hibakeresés és naplózás 

Tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

Grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus felületet 

megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését támogató osztályok, 

gyűjtemények 

Vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

Vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

Vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

Felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképernyővel 

esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

Ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

 Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése  

Relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, indexek, 

mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

Fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

Adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) 

Adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

Kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

Adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

Szerver oldali script nyelvek  

Egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver oldali 

script nyelven 

Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának bemutatása Ajax 

segítségével 

Programozás gyakorlat (9, 10, 11, 12, 1/13) 

9. évfolyam 

Bevezetés a programozásba  

Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

Játék készítése Koduval 

Minecraft projekt 

Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

Weboldalak kódolása  

Meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével vagy 

más hasonló célú beépülő  eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások elvégzése a html 

kódban és a  stílusokban. 

Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában  célszerű módosítások 

végrehajtása 

Egyszerűbb weboldalak létrehozása. Stílusok, stíluslapok segítségével a formázásuk 

elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők alkalmazása feladatok 

megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, táblázatok készítése, stílusok és 

stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS szelektorok és attribútumok alkalmazása  

Kész JavaSrcipt kód beillesztése és felhasználása; JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása 

stb.). a Bootstrap vagy más hasonló  keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 
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10. évfolyam 

A Java vagy C# nyelv alapjai  

Integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása és 

alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, karakterláncok és 

tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

JavaScript  

Egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt weboldal 

készítése JavaScript kód segítségével 

Dinamikus megjelenésű weblap létrehozása stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával 

A jQuery ismerete. 

11. évfolyam 

Programozási típusfeladatok  

Típusfeladatok: egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási 

típusfeladatok felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

Függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven  

Beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

Saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, mezők, 

jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

Egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése: fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, 

lista, legördülő lista, parancsgomb,  opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok 

megoldására 

Vezérlők létrehozása tervezési és futási időben: felhasználói felület kezelése billentyűzettel, 

mutató eszközzel és  érintőképernyővel 

Eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

API dokumentáció használata; naplózás a nyelv beépített eszközével 

12 évfolyam 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése  

Adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL szerveren 

(SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

Adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, adatbázis-

kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

Adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, egyszerű 

webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és Ajax 

segítségével  

1/13. évfolyam 

A Java vagy C# nyelv alapjai  

Integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

egyszerűbb feladatok algoritmozálása 
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egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása és 

alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, karakterláncok és 

tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

JavaScript  

Egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt weboldal 

készítése JavaScript kód segítségével 

Dinamikus megjelenésű weblap létrehozása stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával  

A jQuery ismerete. 

Programozási típusfeladatok  

Típusfeladatok: egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási 

típusfeladatok felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

Függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven  

Beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

Saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, mezők, 

jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

Egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése: fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, 

lista, legördülő lista, parancsgomb,  opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok 

megoldására 

Vezérlők létrehozása tervezési és futási időben felhasználói felület kezelése billentyűzettel, 

mutató eszközzel és  érintőképernyővel 

Eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

API dokumentáció használata; naplózás a nyelv beépített eszközével 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése  

Adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL szerveren 

(SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

Adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, adatbázis-

kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

Adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, egyszerű 

webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és Ajax 

segítségével  

Szerverek és felhőszolgáltatások (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Windows Server telepítése és üzemeltetése  

Windows Server kiadások és licencelési módjuk 

A telepítési módok áttekintése 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 

PowerShell alapok 

Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, 

fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) 

Címtárszolgáltatás alapok 

A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti 

egységek) 
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ActiveDirectory haladó ismeretek 

A csoportházirend 

A Web- és az FTP szerver 

Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése  

A futási szintek meghatározása, azok funkciói 

Linux fájlrendszerek 

A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 

Munka a parancssorban 

Folyamat-menedzsment áttekintése 

Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 

Rendszernaplózás 

Grafikus felhasználói felület beállításai 

Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 

Tűzfal és proxy szolgáltatások (pl. iptables, squid) 

Levelezési szolgáltatások (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP) 

Linux és Windows alapú rendszerek integrációja  

Windows és Linux rendszerek együttműködése 

Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben 

Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 

Felhőszolgáltatások 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, fizikai és adatbiztonság 

Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban 

A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 

Felhő alapú szolgáltatások: az infrastruktúra-szolgáltatás (Infrastructure-as-a-Service, IaaS), 

a platformszolgáltatás (Platform-as-a-Service, PaaS) és a szoftverszolgáltatás (Software-as-

a-Service, SaaS) jellemzői 

Infrastruktúta-szolgáltatás 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

Virtuális lemezek 

Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

Magas rendelkezésre állás biztosítása 

Skálázhatóság 

Biztonsági mentés 

ActiveDirectory a felhőben – AzureActiveDirectory 

Adattárolás a felhőben 

Adatlemezek 

Fájlmegosztás 

Menedzselt adattárolási megoldások 

Adatbázisok 
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Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat (5/13, 2/14) 

Windows Server telepítése és üzemeltetése 

A Windows Server telepítése 

A Windows Server frissítése és migrációja 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz 

segítségével 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével 

PowerShell parancsok és scriptek 

Rendszerfelügyeleti eszközök használata 

Megosztások és tárolók beállítása 

Kvóták és szűrések beállítása 

A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése 

A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása 

Hitelesítés és engedélyezés beállítása 

A fájlrendszer jogosultságainak beállítása 

A Windows tűzfal beállítása 

Az Active Directory telepítése és beállítása 

Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és kezelése 

Read-only tartományvezérlő telepítése  

Csoportházirendek beállítása 

Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal 

Távoli elérés DirectAccess segítségével 

A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése 

Virtuális desktop gépek üzemeltetése 

A terminálszolgáltatás beállítása 

A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

A Server Core telepítése 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

A szerver hardver konfigurálása 

A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási szintek 

között 

A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból 

A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) 

A boot manager telepítése és beállítása 

Megosztott könyvtárak telepítése 

Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése 

Programok telepítése forrásból 

A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, egyszerű 

szkriptek írása) 

Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése 

Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, 

fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) 

Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel küldése 

folyamatnak) 

Folyamatok futási prioritásának módosítása 

Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével 
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Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai) 

Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása 

Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése 

Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése 

X Window System, képernyőkezelők használata; bejelentkezés a grafikus rendszerbe, a 

grafikus környezet kiválasztása 

Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron) 

Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás 

Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, ping, dig, 

traceroute, tracepath) 

Címfordítással kapcsolatos beállítások 

Hálózati hibaelhárítás 

Névfeloldás működése, beállításai 

Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, GnuPG, X11 

tunnels) 

Forgalomirányítási beállítások 

A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer visszaállítása 

ezekből 

Apache webszerver telepítése, konfigurálása 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (pl. iptables, squid, ACL, kliensazonosítás) 

Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3, 

IMAP) 

Linux és Windows alapú rendszerek integrációja 

A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének beállítása 

Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására 

LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához 

Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével 

 

Felhőszolgáltatások 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

- Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

- Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

- PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

- Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

- A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

- Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

- Virtuális lemezek 

- Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

- Magas rendelkezésre állás biztosítása 

- Biztonsági mentés 

- Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 

Adattárolás a felhőben 

- Adatlemezek 

- Fájlmegosztás 

- Menedzselt adattárolási megoldások 

- Adatbázisok 
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Szakmai tárgyak (szakgimnáziumi): 

54 344 01 Pénzügyi–számviteli ügyintéző 

Adózás (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Az adózás rendje        

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái 

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok  

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, 

munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói 

„kivétre”) 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása 

gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esettanulmány 

elkészítése kiscsoportos keretben 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái    

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

- A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap 

adózási szabályai 

- Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó 

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 
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Társaságok jövedelemadózása      

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség 

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüggései 

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

- az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

- az adóalapot csak csökkentő tételek 

- az adóalapot csak növelő tételek 

Az adó mértéke 

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és a mérlegszerinti 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján 

Általános forgalmi adó       

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános 

szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó megoszlására 

vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel. 

Helyi adók         

A gépjárműadó 

- A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése 

- Mentesség az adó alól 

- Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

- Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

- A cégautóadó 

- A cégautóadó alanyai. A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, 

lízing, kiküldetés stb.) 
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- Az adó mértéke 

- A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

A helyi adók 

- A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

- Az egyes típusok adóalanyai 

- Az adó alapja és mértéke 

- Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra, valamint a helyi 

adótörvényben meghatározott adónemekre 

Adózás gyakorlat (12, 1/13) 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam  

Személyi jövedelemadó (SZJA) 

- összevont adóalap értelmezése, 

- adóalap kedvezmény, különös tekintettek a családi adóalap kedvezményre, 

- külön adózó jövedelem számítása, különösen az egyéni vállalkozó esetére. 

Általános forgalmi adó (ÁFA) 

- adó meghatározása a számla végösszege után, 

- értékesítés után fizetendő adó megállapítása, 

- beszerzés utáni adólevonási jog, 

- ÁFA az Európai Unióban. 

Helyi adók megállapítása 

- építményadó számolása, 

- iparűzési adó számolása. 

Adózási alapismeretek (12, 1/13) 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Az államháztartási rendszer  

- a közfeladatok finanszírozása, 

- az államháztartás alrendszerei, 

- bevételek és kiadások az államháztartás rendszerében, 

- államháztartási költségvetés egyenlegének értelmezése. 

Adózási alapfogalmak 

- adóalany, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség, 

- adók csoportosítása, 

- magyar adójogi rendszer forrása. 

Kiemelt adónemek 

- személyi jövedelemadó (összevont jövedelmek adózása, külön adózó jövedelmek, 

adóelőleg megállapítása, adóalap és adókedvezmények rendszere) 

- általános forgalmi adó (adóalap, adómérték, adólevonási jog, adófizetési 

kötelezettség, a számlázás) 

- egyéb adónemek (szociális hozzájárulási adó, EVA, KATA és munkavállalót 

terhelő járulékok) 

- helyi adó rendszere (építményadó, iparűzési adó) 
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- adóigazgatás (bevallási kötelezettségek, adóbefizetés, adóbírság, mulasztási 

bírság). 

Általános statisztika (10, 1/13) 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

A statisztika alapfogalmai: a statisztika fogalma; a statisztikai sokaság fajtái, jellemzői; a 

statisztikai ismérv és fajtái; a statisztikai adatok rendezése, a csoportosítás  

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei:  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai; a statisztikai tábla fogalma, 

statisztikai táblák típusai;  

Dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám fogalma, jellemzői, számítása, és ezek 

összefüggései, alkalmazási területei; megoszlási, koordinációs viszonyszám fogalma, 

jellemzői, számítása és összefüggései, alkalmazási területei; intenzitási viszonyszám 

fogalma, fajtái, jellemzői, számítása, összefüggések; a gazdasági életben használt néhány 

legfontosabb intenzitási viszonyszám; intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata; 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz fogalma, számítása; medián fogalma, számítása;  

Számított középértékek: számtani átlag fogalma, fajtái, számítása; harmonikus átlag 

fogalma, fajtái, számítása; négyzetes átlag fogalma, számítása; kronologikus átlag fogalma, 

számítása; mértani átlag fogalma, számítása; a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói, 

számítása 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: a standardizálás módszere; 

standardizálás különbségfelbontással: főátlagok eltérése, részátlagok hatása, összetételhatás, 

összefüggés az eltérések között; indexek számítása  standardizálás alapján: főátlag index, 

részátlag index, összetételhatás indexe, összefüggések az indexek között 

Az érték, ár és volumenindex: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható 

tényezők; az értékindex számítása és értelmezése; az árindex számítása és értelmezése; a 

volumenindex számítása és értelmezése; összefüggés az indexek között; az árbevételre ható 

tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

A grafikus ábrázolás: grafikus ábrázolás eszközei; grafikus ábrák készítése; az ábrázolás 

alkalmazási területei 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata (5/13, 2/14) 

5/13. illetve 2/14. évfolyam 

Gyakorlati előkészítés  

A munka előkészítésének menete: 

- NAV honlapján tájékozódás. 

- Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk 

letöltése. 

- A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás 

megnyitása. 

- A törzsadatok kitöltése. 

Elektronikus bevallás gyakorlata 
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Az elkészítendő bevallások fajtái: 

- a dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint 

az egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E). 

- bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási 

adó és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás). 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó 

(jövedelme szerint adózó és átalányadózó), és a biztosított mezőgazdasági 

őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás 

elkészítése, alkalmazásának esetei. 

- az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és 

társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás). 

- az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, 

átalányadózó, ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése. 

- bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es 

bevallás) Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves 

munkájával kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására 

(M30-as bevallás). Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó 

megállapításához (M29). Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és 

bejelentés (T1011-es bevallás). 

- általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás). 

- egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása. 

- az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére 

(Adatlap, évszám). 

- a kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA). 

- nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás). 

Megjegyzés: A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben 

más szám, vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

A bevallások ellenőrzése 

- A kész bevallások áttekintése. 

- Szükség esetén a kitöltési útmutató használata. 

- Ellenőrzési funkció futtatása. 

- Jelzett hibák javítása. 

- Mentés. 

- A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre. 

Foglalkoztatás I. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: 112. oldal. 
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Folyamat- és pénzügyi tervezés (11, 12) 

11. évfolyam 

A folyamat fogalma, értelmezése  

A folyamat fogalma. A projektek időterve, erőforrásterve. Idő és erőforrás tervezési 

módszerek. 

Folyamatok ütemezése  

Mérföldkő fogalma. Folyamatok ütemezésének tervezése. Idő és erőforrás tervek készítése. 

Megvalósítási ütemterv készítése. Folyamattervek készítése számítógépen. 

12. évfolyam 

Pénzügyi tervezés 

Projekt költségvetés készítése. Költség-haszon elemzés ismeretei. Projektek finanszírozása 

(saját erő, támogatás, hitel). Pénzforgalmi, finanszírozási terv készítése. Pénzügyi tervek 

készítése számítógépen. 

Gazdálkodási ismeretek (5/13, 2/14) 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 

- Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 

- A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

- A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe 

- A beruházás szerepe a vállalkozásnál 

- A beruházások gazdaságossági vizsgálata 

- A beruházás folyamata 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 

- A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 

- A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 

- A logisztikai rendszer szerkezete 

- A logisztika stratégiai kérdései 

- A logisztikai rendszer működése 

- A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

- A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

- A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, 

hatékonyság, igényesség, forgási sebesség) 

Munkaerő és bérgazdálkodás 

- A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

- A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, 

biztosítása, hatékony foglalkoztatás) 

- Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 

megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, 

munkaszerződés) 

- Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 

- A kereseti arányok kialakítása 

- A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere 

- A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 

Gazdálkodás, gazdaságosság 

- A vállalkozás eszközei és ráfordítások 
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- Az árbevétel és a jövedelem 

- A jövedelem és jövedelmezőség 

- Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

- Az eredményesség javításának főbb útjai 

- A vállalkozás vagyoni helyzete 

- A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 

- A befektetés és finanszírozás összefüggése 

- A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

- A vezetés lényege és funkciói 

- A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

- A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

- A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

- A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

- Az üzleti terv felépítése és tartalma 

A vállalkozás válsága 

-  A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

- A vállalati válság szakaszai és típusai 

- A vállalati válság leküzdése 

- Válságkezelő stratégiák 

- A csődeljárás, felszámolási eljárás 

- A végelszámolás 

Gazdálkodási statisztika (11) 

11. évfolyam 

Vállalkozások minősítési rendszere: a vállalkozások vizsgálatára alkalmazott statisztikai 

módszerek; gyakorlati példák a kis és középvállalkozások minősítésére. 

Gazdálkodási mutatók számítása és tervezése: a vállalkozások gazdálkodásának elemzése: 

vagyoni helyzet elemzése, pénzügyi helyzet elemzése, jövedelmi helyzet elemzése, 

költségek elemzése, bevételek elemzése; hatékonyság elemzése; kockázatok elemzése; 

üzleti terv készítése. 

Munkaerő-gazdálkodás statisztikai vonzatai: munkaügyi statisztikai alapfogalmak; 

statisztikai állományi létszám; létszámgazdálkodás elemezése; a humánerőforrás 

hatékonyságának elemzése; FEOR-, TEÁOR rendszer; munkaügyi statisztikák készítése. 

Gazdasági és jogi alapismeretek (9, 10, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Mikrogazdasági alapok: gazdasági alapfogalmak; termelési tényezők; gazdasági körforgás 

A fogyasztói magatartás és a kereslet: piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus; a 

fogyasztói döntést befolyásoló tényezők; a fogyasztó döntési mechanizmusa, a 

racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban; az egyéni és a piaci kereslet 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat; a vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái; 

a termelés technikai, gazdasági összefüggései; a termelés költségei, a költségfüggvények; a 

piac formái és a kínálat; a piacszabályozás; gazdálkodás, gazdaságosság; költség, kiadás, 

ráfordítás bevétel fogalma; a fedezeti összeg; a vállalkozás gazdálkodásának eredménye 
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A vállalkozások alapítása, működése: a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője; az 

egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése; a társas vállalkozások 

formái, sajátosságai; a társas vállalkozások alapítása, működése; a táras vállalkozások 

megszűnése; csődeljárás, felszámolási eljárás; cégnyilvántartás; a vállalkozás szervezete; a 

vezetés fogalma, vezetési szintek; a vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai; a vezetés és 

irányítás információ bázisa; a controlling tevékenység szerepe. 

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai: makrogazdasági fogalmak, gazdasági 

folyamatok; a makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői; a makrogazdaság 

piacai; az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe; monetáris és fiskális politika; az 

államháztartás rendszere; a központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és 

kiadásai. 

Marketing és áru-kódrendszer: marketing alapfogalmak; a marketing szerepe a 

vállalkozásban; piackutatás; marketingmix; marketingstratégia; a reklámtevékenység jogi 

eszközei; versenyszabályozás; fogyasztóvédelmi alapismeretek; piacfelügyeleti 

alapfogalmak; kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései; szavatosságra és 

jótállás; vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben; 

vámtarifák kialakulásának története: VET (brüsszeli) Nómenklatúra, HR Nómenklatúra, 

Kombinált Nómenklatúra, Közös Vámtarifa, TARIC; a magyar nemzeti vámtarifa 

kialakulása; vámtarifa felépítése; vámtarifaszám jelentősége; vámtarifaszám a nemzeti 

jogszabályokban; nómenklatúra időállapota; áruosztályozás és áruismeret kapcsolata; 

közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan: Európai Bizottság, 

Vámkódex Bizottság, Komitológiai ülések. 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere: a nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere; a 

gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.); a termelés 

tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk; a 

tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok; nemzetgazdasági ágak, 

ágazatok, alágazatok és szakágazatok; a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük; 

a bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék; a bruttó és nettó nemzeti jövedelem 

nominál- és reálértéke; a gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei. 

Jogi alapismeretek: a jog lényege, fogalma, funkciói; a jogforrás és jogforrási hierarchiája; 

a jogviszony; a jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége; a jogalkotás, a 

jogrendszer felépítése, tagozódása; a gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a 

gazdaságban; a jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás. 

Tulajdonjog: a tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok; a birtoklás 

és birtokvédelem; a használat és hasznok szedése; a rendelkezés joga; a tulajdonjog 

korlátozásai; eredeti és származékos tulajdonszerzés. 

A kötelmi jog: szerződések fogalma, fajtái; a szerződésekre vonatkozó közös szabályok: 

szerződéskötés; a szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése; a szerződés 

teljesítése, a szerződés megszegése; a szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, 

kötbér, kezesség); a szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, 

vállalkozás, szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás. 

Könyvelés számítógépen gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 



 

151 

A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények   

Főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszer 

Nyitás-zárási műveletek 

Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, 

folyószámla kivonat, áfa kimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, lejáró 

számlák listája) 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai 

Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vétel rögzítése 

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés) 

Készletnyilvántartó program 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, értékesítés, 

hiány, selejtezés) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák lekérdezések (analitikus napló, készlet karton) 

Bérelszámoló program alkalmazása 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése 

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, járulékok, bérkarton, tb és adó igazolás) 

Integrált vállalati rendszerek 

Pénzügy gyakorlat (10, 1/13) 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Pénz időértéke 

A jelen és jövőértékre vonatkozó feladatok felismerése, egyszerű diszkontálási és kamat 

(egyszerű és kamatos kamat) számítási feladatok megoldása. A váltóval kapcsolatos 

műveletek. Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás. 

Értékpapírok értékelése 

Hozamdefiníciók (kamat, osztalék). Egyszerű hozamszámítási feladatok megoldása a 

kötvény (névleges hozam, egyszerű hozam) és a részvény (várható hozam) számítása 

témakörében. A klasszikus kötvény, a részvények reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése. 

Valuta, deviza árfolyama 

A valuta, a deviza és árfolyam fogalmak, egyszerű konvertálási feladatokat elvégzése. 

Pénzügyi alapismeretek (10, 11, 12, 1/13) 

10. évfolyam 

Pénzügyi intézményrendszer: a pénz fogalma, funkciói, a kétszintű bankrendszer, a jelenlegi 

magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. A jegybank és a monetáris szabályozás 

kapcsolata, a magyar központi bank feladatai.  A monetáris és a fiskális politika. A pénzügyi 
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intézmények jellemzői, az általuk végzett pénzügyi szolgáltatások. A betétvédelmi 

szabályok.  

Pénzügyi szolgáltatások: a passzív bankügyletek formái, az aktív bankügyletek formái, 

valamint a hitelbiztosítékok, a semleges bankügyletek formái. 

Pénzforgalom: a pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái. A pénzforgalmi 

szolgáltatások lebonyolításának lépései. Az alapvető banki titoktartási szabályok. 

A fizetési módok megkülönböztetése: készpénz nélküli fizetési módok (átutalás, beszedés), 

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, fizetési számla nélküli fizetés.  

A készpénzforgalom lebonyolítása: a pénztár, a pénzkezelés és pénztári forgalom 

elszámolására vonatkozó és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök legfontosabb 

alapvető elvárásai. A nemzetközi fizetések általános szabályai. 

A pénzügyi piac és termékei: pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása, gazdaságban betöltött 

szerepe, a részpiacok jellemzői. Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe. 

Értékpapírok megjelenése, fogalma, csoportosítása. 

11. évfolyam 

Az értékpapírok főbb fajtái:  

- a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái, vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött 

szerepe 

- a részvény fogalma, jellemzői, fajtái, a részvények szerepe a gazdaságban 

- a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

- a váltó, váltótípusok: saját és idegenváltó, váltóműveletek 

- az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata, fajtái és jellemzői  

- a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

12. évfolyam 

Pénzügyi intézményrendszer: 

- A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. 

- Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

- Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

- A nemzetközi pénzügyi intézmények  

Biztosítási alapismeretek:  

- Biztosítási alapfogalmak, a biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 

- Biztosítási ágazatok rendszerei 

- Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

- Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

A pénzforgalom: a nemzetközi fizetések általános szabályai. 

1/13. évfolyam 

Pénzügyi intézményrendszer: a pénz fogalma, funkciói, a kétszintű bankrendszer, a jelenlegi 

magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. A jegybank és a monetáris szabályozás 

kapcsolata, a magyar központi bank feladatai.  A monetáris és a fiskális politika. A pénzügyi 

intézmények jellemzői, az általuk végzett pénzügyi szolgáltatások. A betétvédelmi 

szabályok.  
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Pénzügyi szolgáltatások: a passzív bankügyletek formái, az aktív bankügyletek formái, 

valamint a hitelbiztosítékok, a semleges bankügyletek formái. 

Pénzforgalom: a pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái. A pénzforgalmi 

szolgáltatások lebonyolításának lépései. Az alapvető banki titoktartási szabályok. 

A fizetési módok megkülönböztetése: készpénz nélküli fizetési módok (átutalás, beszedés), 

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, fizetési számla nélküli fizetés.  

A készpénzforgalom lebonyolítása: a pénztár, a pénzkezelés és pénztári forgalom 

elszámolására vonatkozó és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök legfontosabb 

alapvető elvárásai. A nemzetközi fizetések általános szabályai. 

Pénzügyi piac és termékei: a pénzügyi piacoknak szerepe, csoportosítása, részpiacok 

jellemzői. Az értékpapírok megjelenési formái, főbb jellemzői (a kötvény, a részvény, a 

közraktárjegy, a váltó, állami és banki értékpapírok).  

Biztosítási alapismeretek: a nem monetáris közvetítők és feladataik. A biztosítási 

alapfogalmak, a biztosítás szerepe, jelentősége a modern gazdaságban. Biztosítási szerződés 

és a biztosítási díj. 

Projekt-finanszírozás (5/13, 2/14) 

Projektfinanszírozás alapjai 

A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői 

A projektfinanszírozás szereplői 

A projektfinanszírozás csatornái 

A projektfinanszírozás menete 

A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) 

PPP, a köz- és magánszféra partnersége 

A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése. A projekt-

finanszírozásban használt pénzügyi eszközök 

A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és tőkeszerkezetre 

jellemző mutatószámok; 

Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre 

Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése. 

Saját erő formái 

A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban 

Hitelminősítés, hitelezés folyamata 

A projektfinanszírozás garanciái (nagy és nemzetközi projekt). A garanciák típusai. 

A projektfinanszírozás kockázati tényezői. Kockázati szakaszok, finanszírozók, tényezők 

Főbb kockázati típusok a projektfinanszírozásban. Üzleti, hitelezői, nemzetközi 

finanszírozás kockázatai 

A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) 

Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában, a 

garanciák típusai 

A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, IRR, PI, ROI 

Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-Carlo 

szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése 

A projektek pénzügyi tervezése 

A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrás-terv). A pénzügyi 

terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv). A projektköltségvetés 

készítésének folyamata és módszerei (cash flow, likviditástervezés, költség-haszon 
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elemzés). Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, 

hitelszerződés és projektszerződés) 

A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások.  

A projekt-támogatások 

Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai 

Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források 

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 

Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM) 

Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv 

A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés 

Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei 

Projektfinanszírozás gyakorlata (5/13, 2/14) 

Projektértékelés módszerei  

Az elméleti órán megtanult projektértékelési módszerek alkalmazása a gyakorlatban, 

figyelemmel a kockázati tényezőkre a projektkockázatok becslését alkalmazva. 

Felkutatott finanszírozási források költségének megállapítása, a forrásokhoz rendelhető 

biztosítékok megadása. 

A projektek pénzügyi tervezése  

Projekttervek kidolgozása konkrét feladatok alapján. A tervezésnél a számítógépes 

programokat alkalmazva állítsunk össze pénzügyi terveket. Esettanulmány készítése, 

projektdokumentáció összeállítása 

A projektfinanszírozás gyakorlata 

A gyakorlaton a tanulók előre megadott feltételek alapján esettanulmányt készítenek, 

melyhez az elméleti ismereteiket, a gyakorlati készségüket használják fel. Az 

esettanulmányok kapcsolódjanak mindenkori pályázati finanszírozási forrásokhoz. A 

jelöltek a projekt értékelést a tanult módszerek alapján végezzék, figyelemmel a kockázati 

hatásokra. Az esettanulmány a projektdokumentációk követéséhez is kapcsolódjon. Az 

esettanulmány kidolgozásánál használja a tanuló a projektkészítést segítő számítógépes 

programokat. A gyakorlati órán készítsük fel a tanulókat egy komplex projektfolyamat 

kidolgozására, mely a finanszírozáson kívül a projekttervezési folyamatokat is magába 

foglalja. Ezzel a módszerrel a vizsgakövetelményben előírt esettanulmány 

összeállítását alapozzuk meg. 

Projektfolyamatok követése (5/13, 2/14) 

Projektmenedzsment alapok 

- A projekt fogalma, a projektek csoportosítása 

- A projektben érdekelt szereplők 

- A projekt szervezeti formái 

- A projektmenedzsment funkciói és területei 

- Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa 

- Projekttermék meghatározása 

- Projektciklus menedzsment 

- Nagyvállalati projektmenedzsment 

Projekt elemzése, tervezése 

- Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT analízis 

- Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix 

- A projekt időtervének elkészítése (Gannt-diagram, hisztogram, hálótervezés) 
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- Kritikus út meghatározása 

- A projekt költségtervének elkészítése 

- Kockázatelemzés (érzékenység elemzés, valószínűség vizsgálat) 

- Projektegyensúly kialakítása 

- Projektbecslés módszerei 

- Projekttervek jóváhagyása 

- A projekt definiálás dokumentumai 

- A projekttervezés dokumentuma 

Projekt irányítása, dokumentálása 

- A projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás 

- A projektmenedzselés folyamata 

- Idő, költség, és minőség menedzsment 

- Emberi erőforrás, kockázat és kommunikációs menedzsment 

- A projektirányítás dokumentumai 

- A projektzárás (szakmai és pénzügyi zárás) 

- A lezárt projekt elemzése, értékelése 

- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése 

- A projektzárás és értékelés dokumentumai 

Közbeszerzési eljárás 

- A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések 

- A közbeszerzési eljárások típusai 

- Közbeszerzési terv, szabályzat 

- Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció 

- Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése 

- Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai 

- A közbeszerzési eljárás dokumentumai 

Projekttervezés gyakorlata (5/13, 2/14) 

Projektirányítás számítógéppel 

- A projekt szoftver sajátosságai 

- A szoftver alapbeállításai 

- Projekt adatok meghatározása 

- Tevékenységek felvitele, kapcsolatok megadása 

- Tevékenység hierarchia rögzítése 

- Tevékenységek törlése, mozgatása, beszúrása 

- Kritikus út lekérdezése 

- Erőforrások felvitele, beállítások, túlterhelt erőforrások, simítás 

- Naptárak, munkarendek 

- Költségek tervezése (arányos és fix költségek) 

- Költségtáblák, jelentések 

- Mintafeladatok megoldása a projekt szoftverrel 

Projektterv készítése 

- A tanuló önálló munkában projekttervezés esettanulmányt készít a projekt szoftver 

támogatásával 

- Projekt kiválasztása 

- Projekt célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix elkészítése 

- Projekt időterv elkészítése 

- Projekt költségterv elkészítése 



 

156 

- A projekt definiálás és tervezés dokumentumai 

Statisztika gyakorlat (10, 1/13) 

10. évfolyam 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei:  

- Különböző típusú statisztikai sor készítése; különböző típusú statisztikai tábla 

készítése. 

- Dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám alkalmazási területei, 

számítása, és ezek összefüggései; megoszlási, koordinációs viszonyszám 

számítása és összefüggései, alkalmazási területei; intenzitási viszonyszám 

számítása, összefüggések; a gazdasági életben használt néhány legfontosabb 

intenzitási viszonyszám; intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata; 

számítógépes programok, statisztikai a függvények használata; elemzések és 

következetések levonása kiszámított adatokból. 

- A középértékek számítása; Helyzeti középértékek: módusz számítása; medián 

számítása. 

- Mennyiségi sorok elemzése számított középértékekkel: számtani átlag fajtáinak 

számítása; harmonikus átlag fajtáinak számítása; négyzetes átlag számítása; 

Idősorok elemzése középértékekkel: kronologikus átlag számítása; mértani átlag 

számítása; számítógépes programok, statisztikai a függvények használata; 

elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból. 

- A szóródás mutatóinak számítása; elemzések és következetések levonása 

kiszámított adatokból. 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: standardizálás 

különbségfelbontással: főátlagok eltérése, részátlagok hatása, összetételhatás, összefüggés 

az eltérések között; indexek számítása a standardizálás alapján: főátlag index, részátlag 

index, összetételhatás indexe, összefüggések az indexek között; elemzések és 

következetések levonása kiszámított adatokból. 

Az érték, ár és volumenindex: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható 

tényezők; az értékindex számítása és értelmezése; az árindex számítása és értelmezése; a 

volumenindex számítása és értelmezése; összefüggés az indexek között; az árbevételre ható 

tényezők számszerűsítése, összefüggésük; elemzések és következetések levonása 

kiszámított adatokból. 

Számvitel (5/13, 2/14) 

A számviteli törvény, éves beszámoló: A számviteli a törvény. A számvitel fogalma és 

részei, számviteli alapelvek. A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei, az 

áttérések szabályai. A közzététel, letétbe helyezés és a könyvvizsgálat. 

A könyvvitel fogalma, feladatai. A vállalkozás eszközei, források. A mérleg. 

A bizonylatok, a bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok 

javítása. 

Az egységes számlakeret, a vállalati számlarend. 

 A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások: A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása, 

értékelése,terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése. A tárgyi eszközök amortizáció 

számítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, évek száma összeg módszer, 

szorzószámos módszer). 
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A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés. 

A belföldi, közösségi és import beruházás, a felújítás és könyvelése. A saját előállítású tárgyi 

eszközökkel kapcsolatos elszámolások. A beruházás és felújítás analitikája. 

Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, 

értékesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, apportkénti bevitel és átvétel, hiány, káresemény, 

értékhelyesbítés.) 

Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások: Az immateriális javak és fajtái, analitikus 

nyilvántartásuk.  Az immateriális javak beszerzésének könyvelése, terv szerinti 

értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának számítása és könyvelése, terven felüli 

értékcsökkenés. 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés nélküli 

átadása és átvétele, apportkénti bevitele és értékesítésének könyvelése, selejtezés és hiány 

elszámolása. 

A vásárolt készletek elszámolása: A vásárolt készletek fajtái, bekerülési értéke. Az 

anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben folyamatos 

értéknyilvántartást nem vezet. 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges beszerzési áron 

való nyilvántartásnál, visszaküldés és az engedmény könyvelése. Anyagfelhasználás 

számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv alapján. Az 

anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcsolatos 

gazdasági események könyvelése. 

A leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés számítása és könyvelése. 

Az áruk fogalma, csoportosításuk. Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árubeszerzés, 

visszaküldés engedmény könyvelése, áruértékesítés, a leltári eltérések bizonylatolása és 

könyvelése. 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása. Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése. 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének 

könyvelése. A göngyölegek kiselejtezése. 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás. 

Jövedelemelszámolás: A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem 

részei. 

A bérfeladás számítása, a levonások nyilvántartása, a bérek közterheinek számítása, 

bérfizetés eseményeinek könyvelési feladatai. A bérszámfejtésből származó kötelezettségek 

átutalása. 

Az elszámolásra kiadott összegekkel, és fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvelési 

feladatok. 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások: A költségek fogalma, elszámolásának lehetőségei. 

A költségnemek tartalma és a költségnemek könyvelése Költségmódosító tételek, időbeli 

elhatárolás. 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma. 

Az önköltség fogalma, részei, kalkulációs séma. 
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Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások: A saját termelésű készletek 

fogalma, fajtái és értékelésük, közvetlen önköltségének meghatározása. 

Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük, állományváltozásainak 

meghatározása. 

A késztermékek leltári különbözetének elszámolása. 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei, az értékesítés könyvelése, árbevétel, 

fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és könyvelése. Visszáru és minőségi 

engedmény számítása és könyvelése. A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, 

könyvelése. 

Az közösségi értékesítés és az export elszámolása, könyvelése. 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások: A bankszámlát és a 

pénztárszámlát érintő legfontosabb gazdasági események könyvelése, kezelési szabályok. 

Az adott kölcsönökkel, váltóval, kapott váltóval kapcsolatos események, elszámolások. 

Az értékpapírok, befektetett és forgatási célú pénzügyi eszközök könyvelése.  

A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük. 

A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése. 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások: A kötelezettségek fajtái és jellemzőjük, 

analitikus nyilvántartásuk. A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése. A saját 

váltó kibocsátásának és kifizetésének könyvelési feladatai. A kötvénykibocsátás és törlesztés 

könyvviteli elszámolása. 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési 

kötelezettségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok. 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli 

elszámolások. 

A zárás, éves beszámoló A könyvviteli zárlat célja és feladatai. 

A beszámolókészítés, a beszámoló részei, ezek tartalma, összeállítása. 

Társasági adó, osztalék elszámolása, az adózott eredmény meghatározása. 

Számvitel gyakorlat (10, 12, 1/13) 

10. évfolyam 

Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok  

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat. Időszaki pénztárjelentés. Készpénzfizetési számla.  

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 

A tárgyi eszköz nyilvántartása  

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton. Üzembe helyezési okmány.  Amortizáció 

számítása. Tárgyi eszköz analitika készítése 

 

Vásárolt készletek bizonylatai 

Készlet bevételezése, kivételezési bizonylat. Készletnyilvántartó lap. Szállítólevél. Számla. 

Készletnyilvántartás készítése  
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12. évfolyam 

Pénzügyi analitika számítógépen  

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 

Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Pénzügyi analitika készítése 

Komplex számviteli esettanulmányok   

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással 

kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi elszámolása 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése 

könyvelt adatok alapján 

1/13. évfolyam 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok: kiadási és bevételi pénztárbizonylat, időszaki 

pénztárjelentés, készpénzfizetési számla, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak elkészítése 

(komplex feladat megoldása) 

A tárgyi eszközök nyilvántartása: tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton, üzembe 

helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása. Tárgyi eszköz analitika készítése 

A vásárolt készletek bizonylatai: készlet bevételezése, kivételezési bizonylat, 

készletnyilvántartó lap 

Szállítólevél, számla 

Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat megoldása) 

Komplex számviteli esettanulmányok: tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű 

készletekkel, jövedelem elszámolással kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi 

elszámolása 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése 

könyvelt adatok alapján 

Számviteli alapismeretek (10, 11, 1/13) 

10. évfolyam 

Számviteli törvény: a számvitel feladatai, területei, a számvitel szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és belső szabályozás). A számviteli bizonylatok szerepe, 

csoportosítása, alapvető tartalmi és formai elvárások a bizonylatokkal szemben. A bizonylati 

elv értelmezése.  

Vállalkozás vagyona: a leltár szerepe, jellemzői. A mérleg szerepe, jellemzői, az „A” típusú 

mérleg felépítése. A mérlegfőcsoportok tartalma és definíciója.  

Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: a könyvviteli számlák fogalma, fajtái, az 

egységes számlakeret felépítése. A főkönyvi számlák nyitása, az idősoros és számlasoros 

könyvelés alap lépéseit. Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata.  

Tárgyi eszközök elszámolása: a tárgyi eszközök csoportosítása, a tárgyi eszközök 

értékelésére vonatkozó alapvető (csökkentő tételek nélkül) bekerülési érték szabályok. A 

belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése saját pénzeszközből és 

hitelből. A tárgyi eszközök üzembe helyezése könyvelése.  
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Anyagkészletek elszámolása: az anyagok fajtái és jellemzői. Az anyagbeszerzés könyvelése 

számla szerinti áron, a visszaküldés és az engedmény könyvelése. Az anyagkészlet 

csökkenés értékének számítása (átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO- elv alapján), a 

felhasználás könyvelése.  

Jövedelem elszámolás: a jövedelem részek, a levonások felsorolása. A bérfeladás, a 

levonások könyvelése. A bérek közterheinek számítása, könyvelése. A jövedelem kifizetése 

(készpénzes és folyószámlára történő átutalás) eseményeinek könyvelése.  

11. évfolyam 

Számviteli törvény: a számvitel feladatai, területei, a számvitel szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és belső szabályozás).  A számviteli beszámoló szerepe, fajtái és 

a beszámoló részei.  

Vállalkozás vagyona: a mérleg szerepe, jellemzői, az „A” típusú mérleg felépítése. A 

mérlegfőcsoportok tartalma és definíciója.  

Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: főkönyvi számlák nyitása, zárása, az idősoros 

és számlasoros könyvelés alap lépéseit. Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata.  

Tárgyi eszközök elszámolása: a tárgyi eszközök mérlegértéke megállapítása megadott 

adatokból. Az amortizáció megállapítása alapvető eljárásai.  Az értékcsökkenés főkönyvi 

elszámolása.  

Vásárolt készletek elszámolása: az anyagok raktári és analitikus nyilvántartásának alapvető 

információ tartalma. A leltári eltérések számítás, könyvelése. Áruk fogalma, fajtái. 

Jövedelem elszámolás: a jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások információ 

tartalma. A jövedelem részek, a levonások felsorolása. A bérfeladás számítása.  

A saját termelésű készletek elszámolása: a saját termelésű készletek fajtái. Az önköltség 

alapvető elemei. A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartásának 

alapvető információtartalma. A termelési költségek típusait, a költségek könyvviteli 

elszámolását a költségnemek szerint. A saját termelésű készletek raktárra vételének 

könyvelése összköltség eljárással.  

Termékértékesítés elszámolása: az értékesítés bizonylatolása rendje, a számla tartalmi 

elemei. Az értékesítéshez kapcsolódó bevétel, forgalmi adó és készletcsökkenés (átlagár, 

FIFO értelmezésben) összegének kiszámítása. Az értékesítés, visszaküldés és minőségi 

engedmény könyvelése összköltség eljárással. Az eredmény-kimutatás szerepe, jellemzői, 

változatainak felsorolása, az eredmény-kimutatás kategóriáinak és a köztük lévő kapcsolatok 

felsorolása. 

1/13. évfolyam 

A számviteli törvény: A számvitel feladatai, területei, szabályozása (külső és belső 

szabályozás). A számviteli törvény fejezetei, a számviteli alapelvek. A vállalkozások 

számviteli politikája. A számviteli bizonylatok. A beszámoló szerepe, a beszámoló részei. a 

beszámolók formái. 

A vállalkozás vagyona: A leltár fogalma, fajtái. A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái. A 

mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója. Az eszköz- és forrásoldal sorainak 

tartalma. Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték). 

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: A könyvviteli számlák, a számlakeret 

felépítése, a vállalati számlarend tartalma. A számlák nyitása, idősoros és számlasoros 
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könyvelés. A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer. Az analitikus és szintetikus 

könyvelés kapcsolata. 

Tárgyi eszközök elszámolása: Tárgyi eszközök csoportosítása, értékelése, mérlegérték 

megállapítása. Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos). Belföldi 

beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszírozással). Tárgyi 

eszközök üzembe helyezésének, értékcsökkenésének, értékesítésének főkönyvi elszámolása. 

A vásárolt készletek elszámolása: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, bekerülési értéke, 

raktári és analitikus nyilvántartása. Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron 

(tényleges beszerzési áron való nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése. 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv 

alapján. Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása. A nagykereskedelmi 

árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges beszerzési áras 

nyilvántartásnál, áruértékesítés. A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és 

engedmény könyvelése. Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a 

leltári eltérések bizonylatolása és könyvelése. A göngyöleg fogalma, csoportosítása 

analitikus nyilvántartása. Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése. 

A jövedelem elszámolás: A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a 

jövedelem részei. A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése. A bérfeladás 

számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai. A bérek közterheinek számítása, 

nyilvántartása és könyvelése. A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő 

átutalás). Az elszámolásra kiadott összegekkel és a fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos 

könyvviteli elszámolások. 

A saját termelésű készlettek elszámolása: A saját termelésű készletek fogalma, 

csoportosítása, értékelése, analitikus és főkönyvi nyilvántartása. A közvetlen önköltség 

számítása. Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem). 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása.  

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása: Az értékesítés bizonylatolása, 

a számla tartalmi elemei. Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, 

készletcsökkenés kiszámítása, és könyvelése. A visszáru és minőségi engedmény számítása 

és könyvelése. A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése. A saját termelésű 

készletek állományváltozása. Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák. 

Összköltséges és a forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok 

alapján.  

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok: kiadási és bevételi pénztárbizonylat, időszaki 

pénztárjelentés, készpénzfizetési számla, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak elkészítése 

(komplex feladat megoldása). 

A tárgyi eszközök nyilvántartása: tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton, üzembe 

helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyv. Amortizáció számítása. Tárgyi eszköz analitika 

készítése. 

A vásárolt készletek bizonylatai: készlet bevételezése, kivételezési bizonylat, 

készletnyilvántartó lap. Szállítólevél, számla. Készletnyilvántartás készítése (komplex 

feladat megoldása).  

Komplex számviteli esettanulmányok tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű 

készletekkel, jövedelemelszámolással kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi 
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elszámolása. A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) 

készítése könyvelt adatok alapján. 

Támogatás menedzsment (12) 

12. évfolyam 

Irodai és infokommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazása 
Irodai eszközök használata (fénymásoló, spirálozó, vágógép) 

Infokommunikációs eszközök alkalmazása (szkenner, digitális kamera, nyomtató, 

prezentációs szoftver, képkezelő alkalmazások, Internet) 

Elektronikus iktatás, elektronikus ügyintézés 

Iktató rendszer használta 

Dokumentumok elektronikus kezelése, iktatása 

Ütemterv készítése szoftver segítségével 

Gazdálkodási mutatók számítása 

Munkaügyi monitoring mutatók számítása 

Elektronikus beszámolók készítése 

Támogatáskezelés online rendszerek alkalmazásával 

Online elektronikus űrlapok alkalmazása 

Tartalék összeg kezelése 

Költségvetés átcsoportosítás esettanulmány alapján 

Változás bejelentő készítése esettanulmány alapján 

Támogatási szerződés módosítása esettanulmány alapján 

Elektronikus beszámolók készítése esettanulmány alapján, a beszámolók benyújtása 

Elektronikus jelentések készítése esettanulmány segítségével 

Támogatási alapismeretek (11, 12) 

11. évfolyam 

Támogatások rendszerének áttekintése  

A gazdaság szereplői 

A kis és középvállalkozások fogalma, jelentősége 

Kapcsolt vállalkozások fogalma, típusai 

Azonos és szomszédos piac ismérvei 

Támogatási rendszerek 

- EU strukturális alapok 

- Magyarországi operatív programok 

- egyéb hazai támogatások 

- területi együttműködési támogatások 

- közvetlen EU források 

Munkaszervezeti alapfogalmak 

Támogatási lehetőségek elérhetősége 

Online támogatási információs rendszerek 

Pályázati keresők használata 

Tájékoztató felületek 

Tájékozódás az aktuális pályázati lehetőségek között 

Támogatások főbb jellemzői 

Projektismereti alapok 

Projekt indikátorok 
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Projektek megvalósításához kapcsolódó kommunikációs ismeretek 

Visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 

Támogatható és nem támogatható tevékenységek 

Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Kötelező vállalások 

Fenntartási kötelezettség 

Időbeli behatároltság 

Önerő, pályázati előleg 

Támogatási intenzitás (területi szabályok) 

Adatgyűjtés és adatszolgáltatás köre 

Helyettesítő és szinten tartó beruházás 

Projekt kockázatok azonosítása, kezelése 

Közbeszerzési alapismeretek: 

- közbeszerzés jogi szabályozása 

- beszerzés fogalma 

- ajánlatkérők köre 

- árajánlat bekérésének, letöltésének lehetősége 

- árajánlat kérés tartalmi és formai követelményei 

- árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- ajánlatkérők köre 

- eljárások fajtái 

- közbeszerzési értékhatárok 

- bírálat és döntéshozatal kritériumai 

12. évfolyam 

Támogatási felhívások értelmezése 

Támogatásokhoz kapcsolatos fogalmak 

Támogatási felhívások tanulmányozása, értékelése 

Esélyegyenlőség fogalma, alkalmazási területei 

Környezeti fenntarthatóság fogalmak, alkalmazása területei 

Online támogatási információs rendszerek alkalmazása 

Támogatási ügyvitel (11, 12) 

11. évfolyam 

Adminisztrációs alapfogalmak  

- Támogatási adminisztrációs ismeretek (projektazonosító, záradékolás, 

hitelesített másolatok) 

- A projektek elszámolásához kapcsolódó bizonylatok típusai, a bizonylatok 

kezelése 

Támogatások ügyviteli rendje  

- Beszámolók és jelentések formai és tartalmi követelményei 

- Támogatási igénylések formai és tartalmai követelményei 

- Árajánlatkérők és árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- Árajánlatokról szóló döntés tartalmi és formai követelményei 

- Kommunikációs terv elemei, tartalmi és formai elvárásai 

- Záró beszámoló és záró támogatási igénylések formai és tartalmi 

követelményei 
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12. évfolyam 

Folyamatok megvalósulásának nyomon követése  

- A projekt fizikai megvalósítása 

- Kockázatmenedzsment 

- Ellenőrzési nyomvonal 

- Esélyegyenlőségi vállalások mérése 

- Környezeti fenntarthatósági vállalások mérése 

Zárási és utánkövetési feladatok  

- Projektzárás folyamata, teendői 

- Fenntartás és a fenntartási jelentések tartalmi és formai követelményei 

- Projektmonitoring fogalma, a monitoring tevékenység feladatai 

Ügyviteli gyakorlatok (9, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Tízujjas vakírás  

- Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása, 

szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

- A jelek szabályai és a kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a 

szövegösszefüggés ismérvei alapján 

- A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás  

- A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

- Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb és a táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

- Szimbólumok, képek beszúrása, formázása valamint prezentáció és Excel 

grafikonkészítés 

- Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok 

archiválása 

Ügyviteli ismeretek (9, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Levelezés 

- a levél fajtái, formai ismérvei, a hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi 

szempontjai, 

- a beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) közigazgatási szerv, 

intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei, a vállalkozások, szervek, intézmények 

belső, levelei, 

- üzleti levelezés,  

- munkaviszonnyal kapcsolatos levelek  

Iratkezelés 

- az ügyiratkezelés alapfogalmai, az irattározás kellékei, eszközei, az iratkezelés 

gyakorlata  

- a egyszerű ügyiratok fajtái,  

- a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 
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- közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei, a szerződésekkel 

kapcsolatos ügyiratok, az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata. 

Üzleti kommunikáció 

- Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje. 

- Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig 

- Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna. 

- Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák, üzleti protokoll szabályai. 

- A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján. 

Vállalkozásfinanszírozás (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

A vállalkozások pénzügyi döntései     

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai. Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú távú és rövid távú döntések 

A beruházások értékelése     
A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak. Beruházások csoportosítása  

A beruházások pénzáramai, típusai. A beruházások gazdaságossági számításai 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi index 

A forgóeszköz-ellátás      

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során a 

forgóeszközök megjelenési formája. A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása, értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazásával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

A finanszírozás gyakorlata      
A finanszírozás fogalma, jellemzői, formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

A beruházások finanszírozási forrásai. A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás, jellemző finanszírozási források: rövid lejáratú bankhitel, 

kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás, faktoring lényege, és 

igénybevételének jellemzői, tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás. Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai:  

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése   
A teljesítménymutatókból nyerhető információk, elemzés állományi és folyamat-

szemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái, értelmezése 

- Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

- Hatékonysági mutatók 

- Jövedelmezőségi mutatók 

- Eladósodási mutatók  
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- Pénzügyi egyensúly mutatói 

- Piaci érték mutatók 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Beruházások pénzügyi döntései     

A beruházások gazdaságossági számítási feladatok megoldása: statikus számítások mutatói, 

dinamikus számítások mutatói 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

magyarázat megfogalmazása 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása    

A forgóeszköz szükséglet megállapítása a forgási mutatók és a mérlegmódszer 

alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

A finanszírozás gyakorlata     
Nettó forgótőke kiszámítása, finanszírozás stratégiák megállapítása, és értelmezése 

Döntési feladatok megoldása finanszírozásra, pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

Pénzügyi teljesítményének mérése    
Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében, egyszerű magyarázata, levont 

következtetések megfogalmazása 


