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A tartalmi szabályozás új 

dokumentumai 

• 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv 
kiadásáról (módosította a 73/2013. (III. 8.) Korm. Rendelet!) 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről (módosítása várható) 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű 
gyermekek …. nevelésének irányelve 

• 51/2012. (XII. 21) EMMI rendelet a kerettantervek 
kiadásáról (bővülése a közeli jövőben várható.) 

• 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvű iskolai 
oktatás irányelvének kiadásáról 
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Helyi tantervek 
a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, 

a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv 

Kerettantervek   
részletes, tantárgyra és évfolyamokra 

vonatkozó követelményeket meghatározó 

tanterv 

NAT 
 

a tartalmi követelményeket is meghatározó 

központi alaptanterv 

Erre épülnek a 

TANKÖNYVEK 

A tartalmi szabályozás 

rendszere 
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 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

Az erkölcsi nevelés 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

A családi életre nevelés 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Pályaorientáció 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanulás tanítása 

KULCSKOMPETENCIÁK 

Anyanyelvi kommunikáció 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetencia 

Természettudományos és technikai 

kompetencia 

Digitális kompetencia 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

A hatékony, önálló tanulás 

Kulcskompetenciák és kiemelt 

fejlesztési területek – nevelési célok a 

Nemzeti alaptantervben - 2012 
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Az új kerettantervi rendszer 

jellemzői 

• a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek – nevelési céljainak és 

kulcskompetenciáinak beépítése a tantárgyi tartalmakba; 

• a képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (Az „ismeret 

vagy kompetencia” vita meghaladása); 

• az iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az 

egységesítés szempontjainak érvényesítése is (óraszámok, 

nyelvtanulás, szakiskola); 

• igyekszik levenni az iskolákról a helyi tantervírás feladatának 

jelentős részét. 

• a választási lehetőségek, pl. emelt szintű vagy más szempontú  

feldolgozási alternatívák felajánlása; 
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Egységes struktúrájú kerettantervek  

iskolatípusonként és pedagógiai 

szakaszonként 

 

• Alsó tagozat 

• Felső tagozat 

• Négy évfolyamos gimnázium 

• Hat évfolyamos gimnázium 

• Nyolc évfolyamos gimnázium 

• Szakközépiskola 

• Egyéb speciális képzések  

(AJP, Sportiskola, NYEK, Spec.Mat.) 

• Bevezetés (óratervekkel) 

• Kötelező tantárgyak 

(minimális óraszámmal) 

• Emelt óraszámú 

kerettantervek 

• Szabadon választható 

kerettantervek 
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2011. évi CXC. tv.  

 6. melléklet alapján 

A napi/heti tanulói terhelés korlátait a 110/2012 Korm. rendelet 8-9. §-ai 

tartalmazzák. 

  

Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9ny 

HÍD 
9. 10. 11. 12. 

a tanuló 

heti 

óraszáma 

25 25 25 27 28 28 31 31 30 35 36 35 35 

Nkt. 27. § (3) A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a 

választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg.  
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Óraszám sillabusz 

Szabad választásról akkor beszélhetünk, ha a „nem választással” a tanuló nem 

kerül hátrányba, nem keletkezik pótolnivalója a helyi tantervi követelmények 

teljesítéséhez. Ugyanakkor ha valaki már választott, attól kezdve az adott 

foglalkozás/tanóra rá nézve kötelező, az esetleges mulasztást igazolni kell. 

Kötelező (szabadon) Választható 

„Kötelező 

tantárgyak és 

minimális 

óraszámaik” 

„Szabadon tervezhető 

órakeret” 

Ez lehet „kötelezően 

választható is”. 

(Pl. a középfok végén 

fakultáció, de elvileg 

máshol is lehet így 

tervezni.) 

Kivétel:  

 nemzetiségi oktatást folytató  

 egyházi  

 két tanítási nyelvű  

iskola ahol a beíratással vállalja a szülő a 

kötelezettséget. 

az iskola helyi tantervében megfogalmazott 

követelmények teljesítéséhez szükséges 

fejlesztés, ismeretátadás 

a helyi tanterven túli fejlesztés, ismeretátadás – 

kivétel ld. fent 

„rendelkezésre álló órakeret” 

= Nkt 6. melléklet B oszlop 

A 110/2012 kormányrendelet 8. § (3) alapján, 

amely a felső korlátot is megszabja. 

A finanszírozáshoz a Nkt. tv 6. sz. 

mellékletének heti időtervén belül kell maradnia 

az intézménynek a tervezésnél.  
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http://www.kerettanterv.ofi.hu  
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http://kerettanterv.ofi.hu/alt_isk_

also/index_alt_isk_also.html 
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Kötelező minimális óraszámok  

1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Kötelező minimális óraszámok  

5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 3 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Tört., társ. és államp. 

Ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia – 

egészségtan 
    2 1 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc / Hon- 

és népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1   

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 3 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 
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Kötelező minimális óraszámok  

4 osztályos gimnázium 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 
3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 
3 3 3 3 

Matematika 
3 3 3 3 

Etika     1   

Tört., társ. és 

államp. ismeretek 
2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – 

egészségtan 
  2 2 2 

Földrajz 2 2     

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 
1 1     

Dráma és tánc / 

Mozgóképk. és m. 
1       

Művészetek     2 2 

Informatika 1 1     

Életvitel és 

gyakorlat  
      1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

4 4 6 8 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
35 36 35 35 
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A hat- és nyolcévfolyamos 

gimnázium sajátosságai 

• A történelem oktatása 7. osztályban kezdődik. 

5-6. osztályban helyette a 2 órás „latin 

örökségünk” vagy „Társadalmi … ismeretek” 

választható. 

• A második idegen nyelv a Nat alapján erősen 

ajánlott 7.-től, de az óratervben nem szerepel: 

a szabad órakeretet felhasználásával 

szervezhető meg. (3-3 óra). 
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Szakközépiskola eltérése a 

négyévfolyamos gimnáziumtól 

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Művészetek*   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak 

órakerete, amelyből 

1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon 

tervezhető** 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
4 4 4 4 
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Szakmai kerettantervek 

• Szakmai tárgyak: 6-7-8-11 óra 

• A szabadon választott órakereten osztoznak a 

szakmai és közismereti tárgyak. 

• Nemzeti Munkaügyi Hivatal www.nive.hu  

http://www.nive.hu/
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A szakiskola komplex 

közismereti tantervei 

A rendelkezésre álló időkeret harminchárom 

százaléka a közismeret,  9-11. évfolyamon 35-36-36 

héten 17 - 9,5 - 8,5 közismereti óra. 

• Módszertani támogatás www.szaki.ofi.hu  

• Magyar – kommunikáció  

• Matematika  

• Idegen nyelv   

• Társadalom és állampolgári ismeret  

• Természetismeret 

• Testnevelés 

• Osztályközösség-építés  

 

 

 

 

http://www.szaki.ofi.hu/
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Nyilvánosak az új kerettantervi tervezetek 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/  

 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/
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http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/index.html  

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/index.html
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Teendőink: 1. lépés 

1. Választás a tantárgyi kerettantervek között, döntés a szabad 

órakeret felhasználásáról.  

A szabad órakeret  a rendelkezésre állónak ≈ 10%-a. 

 

 

 

 

 

 

  * A szakközépiskolában ezeken az évfolyamokon is 4-4 óra. 

 

Évf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

„A tantárgyak minimális 

óraszáma összesen” 
23 23 22 24 26 25 28 28 31 32 29 27 

„Szabadon tervezhető 

órakeret” 
2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 6* 8* 

A tanuló óraszáma 25 25 25 27 28 28 31 31 35 36 35 35 
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Döntés a 10 %-ról 

 Az iskolák…  
 
• eloszthatják a tantárgyak között  
 

• választhatnak emelt óraszámú kerettantervet 
 

• szabadon választható tantárgyat választanak 
 

• az adott évfolyamon nem szereplő, de korábban vagy később 
tanított tantárgy 

 

•  korábban kidolgozott és használt, vagy más iskolatípustól vett 
tantárgy (pl. szakmai előkészítő tárgy tanítása a gimnáziumban) 

 

• saját tantárgyat is alkothatnak 
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További kérdések az  

1. lépéshez 

• Az emelt szintűség definíciója: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
7. §. (3) és (4). 

• A két éves cikluson belül az egyes tantárgyak óraszámának más 
csoportosítása is lehetséges. (a ciklus végéig az előírt minimális 
óraszámot teljesíteni kell.) Pl.: 

 

 

 
 

• „Az iskola a kerettantervben két évfolyamos szakaszolás szerint 
meghatározottakat a helyi tantervében az egyes kétéves 
szakaszok között nem csoportosíthatja át. („ciklushatárok”) Ezért 
nem lehet pl. 0-2-2-2-es óraszám elosztás helyett 2-2-2-0-t írni. 

• Tantárgyi integráció, projekt, epocha elvileg lehetséges. 

 

 

kerettanterv helyi tanterv 1 

Fizika 2 1 1,5 1,5 

Kémia 1 2 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan 2 1 1,5 1,5 

Földrajz 1 2 1,5 1,5 
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2. lépés: A tantárgyak helyi 

tantervének elkészítése 

1. Az egyes tantárgyi kerettanterveken belül a 

90 %-ról 100 %-ra való „feltöltés”. (Például 

heti kétórás tantárgy estében a megadott 128 

óra kiegészítése kétéves 144 órára.) 

2. „Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti 

tagolásban építi be a helyi tantervébe…” (A 

kiadók helyi tantervi ajánlásainak 

felhasználása nem tilos, de a jogi megfelelés 

az iskola felelőssége.) 
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2. lépés folytatása 

• 1. lehetőség: Az iskola nem ír elő további tananyagot, hanem az 

egyes tematikai egységek között osztja el. (gyakorlás, elmélyítés 

stb.)   

 

• 2. lehetőség: Az iskola kiegészíti helyi jelentőségű ismeretekkel 

(önálló tematikai egységet is képezhetnek) 

 

• Minden tematikai egységet tanítani kell a két éves ciklus végéig, az 

egyes egységek óraszáma legfeljebb 10 %-kal csökkenthető.  

 

• Választás az ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei 

között (pl. választható művek felsorolása az irodalomban). Ezekről a 

helyi tantervben lehet döntést hozni, illetve úgy is lehet rendelkezni, 

hogy a döntést az iskola a szaktanára kompetenciájába sorolja. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó témaegységeit, 

témaköreit nevezi meg. A tematikai egység – az adott tantárgyi terület 

sajátosságaitól függően – lehet konkrét téma: pl. Relációk, függvények, 

sorozatok, de képességterület is: pl. Szóbeli szövegek megértése és 

alkotása, Gondolkodási, megismerési módszerek. A tevékenységre épülő 

műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési 

célként jelennek meg. 

 
Órakeret 

 
A javasolt 
óraszám 

Előzetes tudás 

A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcsfogalmak, 

ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesztési 

feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési 

célok, feladatok alapján. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcs. pontok 

 

A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési 

feladatainak megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak 

megfelelően (a cella két oszlopra is bontható, ha a tantárgy 

vagy a tematikai egység sajátosságai ezt indokolják). 

 

Tantárgyak, konkrét tudáselemekkel részletezve.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez 

szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése.  

A tantárgyi kerettantervek 

témaköreinek felépítése 
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Az évekre bontás két módja: 

1.) Az ismeretek és fejlesztési követelmények 
szétválasztása a tematikai egységek mentén (ókor-
középkor). 

2.) a tematikai egységek megbontása 
(képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében). 

Amire figyelni kell: 

• a tantárgyak közötti kapcsolatok, koherencia;  

• a fejlesztés várt eredményeinek teljesülése a két évfolyamos ciklus végén 

• Az egyéves tantárgyaknál lehetőség van az óratervtől eltérő évben tanítani 
(pl.: 5. helyett 6.-ban), de a kétéves ciklushatár nem léphető át. 

Probléma: Ilyenek lesznek-e majd a tankönyvek? A kiadók helyi tantervi 
ajánlásait ezért érdemes figyelembe venni…. 

 

 

3. lépés 
A tantárgyi óraszámok tanévenkénti 

meghatározásának szempontjai 
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1.) A kerettanterv nem tartalmaz előírásokat az értékelésre nézve (sem a 

módszertanra nézve). 

2) 20/2012 EMMI rendelet 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja 

meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül … bi) a tanuló 

tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módját…” 

3) A későbbi viták esetén a helyi tanterv lesz mérvadó. (Például, ha nem írják 

elő a továbbhaladási követelményeket, akkor alaptalan a „buktatás”) Ha ezt 

nem bontjuk évekre, akkor a páratlan években nem bukhat meg a tanuló - 

hiszen nincs alapja. (Szakmai összefogás jelentősége.) 

4) Mi képezheti a "továbbhaladási követelmények" alapját?  

"A két évfolyamos ciklus végén, az utolsó tematikai/fejlesztési egység után a 

várt eredmények összefoglalása áll. Az iskolák helyi tanterveikben ezek 

elérését tűzhetik ki célul, s így az értékelési rendszer helyi alakításakor is ezek 

válhatnak döntő elemekké, az egyéni differenciálás szempontjainak szem előtt 

tartásával." (Államtitkárság közleménye) Emellett a "kulcsfogalmak", valamint 

a következő ciklusban szereplő "előzetes ismeretek" lehet iránymutató.  

 

Az értékelés… 
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NYEK 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 5/ny, 7/ny, 9/ny illetve 5/N, 7/N, 9/N,  9/kny  

A nyelvi előkészítő évfolyamon a heti órakeret 60 százalékát, azaz 

heti 18 órát kell idegennyelv-oktatásra fordítani. (De ez lehet két 

nyelv!)  

A heti öt testnevelés biztosítása a nyelvi előkészítő esetén is 

kötelező, a fennmaradó órakeret 50%-át pedig fele-fele arányban 

informatikai ismeretek oktatására valamint képességfejlesztésre 

kell fordítani. 

 
Idegen-

nyelv 

Testnevelés Informatika Képesség- 

fejlesztés 

Szabad 

órakeret 

Heti 

óraszám 

18 5 2 2 3 30 
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Felvetett problémák 1. 

• Az új helyi tanterv bevezetésének ideje, melyek a 

változásokban érintett évfolyamok? 

110/2012 Korm. rendelet 10. § (1) módosítása  

…első alkalommal a 2013/2014. tanévben 

• a) az iskolák kezdő évfolyamán, 

• b) továbbá az iskolák ötödik, -  a hat- és nyolc 

évfolyamos gimnáziumok kivételével - a kilencedik,  

• c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik 

évfolyamán is,  

• d) a Hídprogram keretében szervezett kezdő 

évfolyamon, majd ezt követően minden tanévben 

felmenő rendszerben kell alkalmazni.” 
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Felvetett problémák 2. 

• Kötelező-e tervezni a szabad órakeret 

terhére?  

 Igen. Így felel meg az iskola az Nkt-ban foglalt 

„a tanuló heti óraszáma” előírásának. 

• Hova tűntek tagozatos tantervek? 

 A korábban közreadott tervezetekben ezek 

példák voltak a szabad órakeret különböző 

felhasználására, irányultság kialakítására. 

Ezek megtervezése az iskola kompetenciája. 
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Felvetett problémák 3. 

• A nemzetiségi oktatás hogyan fér bele a 

rendelkezésre álló órakeretbe? 

 Nem fér bele, csak a 110/2012 Korm rendelet 

8. §  (3) d pontja alapján „meghaladással.” 

 

• Hány hétre kell tervezni? 

 Tanévenként 36 hétre, ami alól kivétel a 12. 

évfolyam, ahol 32 hétre. 
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