AUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 523 01 1000 00 00 Automatikai műszerész szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 523 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Automatikai műszerész

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7443
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

automatika szaktanterem
tanterem
osztályterem
számítógép-terem
idegennyelvi szaktanterem
hálózatos szaktanterem
technológiai szaktanterem
méréstechnikai laboratórium
gyakorlati terem
elektronikai laboratórium
gépészeti laboratórium
műszaki rajz szaktanterem

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7443

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Elektroműszerész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Üzembe helyezi az automatikai berendezést
Automatikai berendezéseket üzemeltet, javít, karbantart
Automatikai berendezéseken műszeres méréseket végez
Készülék-átalakítási munkákat végez
Részt vesz az új technológiák bevezetésében
Magas automatizáltságú berendezéseket kezel
Karbantartási, javítási munkákat irányít
PLC programozást végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 523 01 0000 00 00
Elektronikai technikus
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít,
reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok
használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Elektrotechnikai alapismeretek
D Elektronikus áramkörök
C Villamos gépek biztonságtechnikája
C Teljesítményelektronikai áramkörök
D Gépelemek
C Finommechanikai elemek
D Mechanika
D Elektromechanikus mérőműszerek
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C
C
C
B
C
C
D
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
D
C
C
D
D

Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai alapok
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Informatikai angol nyelv

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Kapcsolási rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4
Elemi számolási készség
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mennyiségérzék
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Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0903-06 Automatikai berendezések javítása, hibaelhárítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszeres hibafeltárási feladatokat végez
Villamos hibafeltárást végez
Hidraulikus hibafeltárást végez
Pneumatikus hibafeltárást végez
Műszeres hibajavítást és ellenőrzést végez
Villamos hibajavítást végez
Hidraulikus hibajavítást végez
Pneumatikus hibajavítást végez
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Javítást követő visszaellenőrzést végez
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Visszaszereli a javított készüléket/berendezést
Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön
Dokumentálja az elvégzett hibajavítást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamos hibafeltárási eljárások, módszerek
B Villamos hibajavítási eljárások, módszerek
6

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Villamos hibajavítások elvégzése, villamos karbantartás
Hidraulikus hibafeltárási eljárások, módszerek
Hidraulikus hibajavítási eljárások, módszerek
Hidraulikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek
Pneumatikus hibafeltárási eljárások, módszerek
Pneumatikus hibajavítási eljárások, módszerek
Pneumatikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek
Villamos hibajavítások dokumentációi
Hidraulikus hibajavítások dokumentációi
Pneumatikus hibajavítások dokumentációi

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
2
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
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Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0904-06 Automatikai berendezések üzembehelyezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Elkészíti műszaki rajzok alapján a huzalozást
Felszereli/összeszereli a mérőkörök készülékeit
Felszereli/összeszereli a szabályozó körök készülékeit
Felszereli/összeszereli a vezérlőkörök készülékeit
Ellenőrzi a fel/összeszereléseket
Feszültség/nyomás alá helyezi a berendezést
Számítógépet kezel, letölti a szoftvert
Dokumentáció alapján elvégzi a beállításokat
Funkciópróbát végez a berendezésen
Készülék-átalakítási munkákat végez
Beazonosítja az átalakítás okát
Specifikálja az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Beszerezteti az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléket
Dokumentálja az üzembehelyezést, átalakítást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Rajzeszközök fajtái
B A műszaki ábrázolás módszerei
C Rajzelhelyezések, mérethálózatok
C Nagyítás és kicsinyítés
B Alkatrészek szabványos jelölései
B Szabványos jelölések, mértékegységek
C Szabványok
C Darabjegyzék összeállítás
B Anyagszükséglet meghatározás
B Művelettervek, technológiai utasítások dokumentációi
C Számítógéppel támogatott rajztechnikai lehetőségek
B Műszerkönyv összeállítás, használat
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B
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
C

Üzemeltetési és karbantartási feladatok dokumentációi
Műszaki dokumentációk csoportosítása
Kapcsolási rajzok
Szerelési rajzok
Bekötési, huzalozási rajzok
A szerelési műveletek
Új technológiák megismerése
Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
Félvezető alkatrészek jellemzői
Érzékelők felépítése, működése és jellemzői
Távadók felépítése, működése és jellemzői
Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Villamos gép üzemeltetés
Hidraulikus alapelemek, szerelvények
Hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
Hidraulikus berendezés üzemeltetés
Pneumatikus alapelemek, szerelvények
Pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
Pneumatikus berendezés üzemeltetés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
2
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Analóg és digitális technikai alapismeretek
4
A villamos áram hatásai
Személyes kompetenciák:
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Pontosság
Türelem
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0906-06 Automatikai berendezések üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési előírásokat
Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus műveleteket végez
Be- és kikapcsolási műveleteket végez
Nyomás alá helyezési műveleteket végez
Kizárási műveleteket végez
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus ellenőrzéseket végez
Elvégzi a tápegységek finombeállítását
Elvégzi a relék finombeállítását
Elvégzi a szabályozók finombeállítását
Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken
Üzemi beállításokat végez a programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon
Részt vesz a karbantartási munkákban
Tanulmányozza a karbantartási utasítást
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Elvégzi a berendezésen a szükséges beállításokat
Lecseréli az alkatrészeket vagy elemeket
Előírás és szükség szerint tisztítja a berendezést
Szoftvert frissít a programozható készülékeken
Visszaszereli a karbantartott készüléket/berendezést
10

Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön
Bizonylatolja az üzemeltetési, karbantartási munkákat
Folyamatosan ellenőrzi a helyes működést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anyagszerkezeti tulajdonságok, jellemzők
C Vezető anyagok, fémek
C Szigetelőanyagok (műanyagok, üvegek, kerámiák)
C Félvezető anyagok
B Be- és kikapcsolási műveletek
B Nyomás alá helyezési műveletek
B Kizárási műveletek
B Szerelési technológiák megválasztásának elvei
B Szerelési műveletek
C Új technológiák megismerése
B Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
B Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
B Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
B Félvezető alkatrészek jellemzői
B Érzékelők felépítése, működése és jellemzői
B Távadók felépítése, működése és jellemzői
B Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
B Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
C Gyártás előkészítési műveletek
C Kézi és gépi forgácsolások
B Hagyományos technológiák
C Számítógéppel támogatott technológiák
B Irányítástechnikai alapfogalmak
B Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések
B Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak
B A villamos- és a mágneses tér jellemzői
B Egyenáramú áramkörök jellemzői, alaptörvényei
B Váltakozó áramú áramkörök jellemzői, alaptörvényei
B Passzív és aktív elektronikai eszközök jellemzői
B Villamos gépek (motorok, generátorok, transzformátorok) jellemzői
C Villamos gépek üzemeltetési műveletei
C Analóg és digitális technikai alapismeretek
B A villamos áram hatásai
B Hidraulikus alapelemek, szerelvények
B Hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
C Hidraulikus berendezések üzemeltetési műveletei
B Pneumatikus alapelemek, szerelvények
B Pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
C Pneumatikus berendezések üzemeltetési műveletei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
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2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
2
2
3
4
3
3
2
3
3
3

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Gépírás
Információforrások kezelése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Értékelés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0907-06 PLC-vezérlés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert használ a be/kimenetek bekötéséhez, csatlakozásához és bővítéséhez
PLC-programozást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Matematikai alapok
B Számítástechnikai alapok
B Automatizálás alapjai
B Kapcsolástechnika
B PLC-hardver
A PLC-program elemei
B Programbevitel, szöveges-, grafikus-, folyamatábra
B PLC-aritmetikai műveletei, soros kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
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Az 52 523 01 1000 00 00 azonosító számú, Automatikai műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0900-06
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
0903-06
Automatikai berendezések javítása, hibaelhárítása
0904-06
Automatikai berendezések üzembehelyezése
0907-06
PLC vezérlés
0906-06
Automatikai berendezések üzemeltetése
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8. A képzés szerkezete
Az 52 523 01 1000 00 00 azonosító számú, Automatikai műszerész
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

143/1.0/0900-06

6
8

143/3.0/0900-06

143/2.0/0900-06

7
9
10
11

143/1.0/0903-06

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

143/2.0/0903-06

143/3.0/0903-06

143/1.0/0904-06

143/2.0/0904-06

143/2.0/0904-06

143/3.0/0904-06

23

143/4.0/0904-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

143/2.0/0907-06

143/1.0/0907-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

143/3.0/0906-06

20
21

143/4.0/0906-06

22
23
24

143/5.0/0906-06

143/2.0/0906-06

18

143/1.0/0906-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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25
26
27
28
29
30
31
32

Az 52 523 01 1000 00 00 azonosító számú, Automatikai műszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

143/1.0/0900-06
143/2.0/0900-06
143/3.0/0900-06
143/1.0/0903-06
143/2.0/0903-06
143/3.0/0903-06
143/1.0/0904-06
143/2.0/0904-06
143/3.0/0904-06
143/4.0/0904-06

11

143/1.0/0907-06

12

143/2.0/0907-06

13
14
15
16
17

143/1.0/0906-06
143/2.0/0906-06
143/3.0/0906-06
143/4.0/0906-06
143/5.0/0906-06

Informatikai alaptevékenységek
Technológiai alapműveletek
Munkaszervezés/tervezés
Hibafeltárási műveletek
Hibajavítási műveletek
Ellenőrzések, dokumentálások
Előkészítő tevékenységek
Ellenőrzések és beállítások
Átalakítás és specifikálás
Beszerelés és üzembe helyezés
A PLC-k általános felépítésének,
típusainak vizsgálata
PLC programozási lépések
elvégzése
Üzemeltetés előkészítés
Üzemeltetési feladatok
Ellenőrzések és beállítások
Karbantartási feladatok
Végső beállítások és ellenőrzések
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
0
0
248
0
36
72
36
72
0

36
0
0
0
72
36
0
72
0
36

0
148
36
0
0
0
36
0
0
36

36
148
36
248
72
72
108
108
72
72

60

120

0

180

96

210

0

306

60
0
0
48
30
758

0
0
48
0
48
678

0
48
48
48
0
400

60
48
96
96
78
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény
27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés
szakmai programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell
alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a
szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező
azonosítói alapján választja ki a tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét
képezi, úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel,
a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok,
elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi
előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0903-06 Automatikai berendezések javítása, hibaelhárítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus hibafeltárás és hibaelhárítás dokumentáció
alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamos-, hidraulikus- és pneumatikus hibaelhárítás dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Műszaki dokumentáció tanulmányozása és értelmezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az automatikai berendezések jellemző alapelemeinek és technológiáinak
bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 25%
4. feladat 25%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0904-06 Automatikai berendezések üzembehelyezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Automatikai berendezések üzembehelyezési lépéseinek elemzése dokumentáció
alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mérő-,
vezérlőés
szabályozó
felszerelése/összeszerelése/ellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

körök

készülékeinek

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Villamos-, hidraulikus- és pneumatikus hibajavítások eljárásai, módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat
3. feladat

25%
50%
25%

4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0906-06 Automatikai berendezések üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Villamos, hidraulikus és pneumatikus berendezések műszaki paramétereinek
beállítása dokumentáció alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műveletek elvégzése villamos, hidraulikus és pneumatikus berendezéseken
dokumentáció alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Passzív és aktív alkatrészek paramétereinek értelmezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 40%
4. feladat 20%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0907-06 PLC-vezérlés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
PLC-programozás a megadott eszközön
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
PLC-típusok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 523 01 1000 00 00 azonosító számú, Automatikai műszerész megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 40
6. vizsgarész: 15
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Automatikai
műszerész szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 523 01 1000 00 00 azonosító számú, Automatikai műszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

143/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

143/1.1/0900-06
143/1.2/0900-06
143/1.3/0900-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Perifériák
C típus Digitális technikai alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mennyiségérzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A "Számítógép alapok" tananyagelem az összetevők bemutatásával és összekapcsolásuk
gyakorlásával az önálló számítógép-kezeléshez szükséges ismeretek elsajátítását teszi
lehetővé
A hardver mellett a szoftver szerepét és telepítését is elsajátítják a tanulók, valamelyik
operációs rendszert önállóan telepítik és beállítják
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Informatikai angol nyelv
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Hálózatos szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A MS Office mellett a tanulók megismerkednek az Open Office működésével is Windows
vagy Linux alatt
Az Office alkalmazások használatában alapfokú jártasságot kell megszerezniük
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítését és
működtetését is gyakorolják (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni
védelem)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.3/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és multimédia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Számítógépes hálózatok típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Technológiai szaktanterem
Méréstechnikai laboratórium
Gyakorlati terem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok
A multimédia környezet hardver és szoftver eszközeit is megismerik
Megismerik az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálását is
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2. TANANYAGEGYSÉG

143/2.0/0900-06
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74
148
74

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok, szerszámok, mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel,
csiszol)
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagismeret
D típus Gyártásismeret
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
C típus Mechanikai mérőműszerek
C típus Villamos mérések
B típus Mechanikai mérések
C típus Műszerelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati terem
Elektronikai laboratórium
Gépészeti laboratórium
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Képzési idő:
74 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyag- és gyártásismeret azon alapelemeit ismerik meg a tanulók, amely anyagokon a
szerszámok és kisgépek használatát gyakorolják és méréseket végeznek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépelemek
C típus Finommechanikai elemek
D típus Mechanika
D típus Elektrotechnikai alapismeretek
D típus Elektronikus áramkörök
C típus Teljesítményelektronikai áramkörök
C típus Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
74 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

143/3.0/0900-06

Munkaszervezés/terv
ezés

sza
sza

143/3.1/0900-06
143/3.2/0900-06

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka minősége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki dokumentáció
C típus Villamos gépek biztonságtechnikája
C típus Villamos és gépész rajzjelek
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkahely és környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában
dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános munkavédelem
A típus Érintésvédelem
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Általános tűzvédelem
A típus Tűzoltó készülékek
C típus Környezetvédelem
C típus Veszélyes hulladékok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a felelősségérzet
kialakítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

143/1.0/0903-06

Hibafeltárási
műveletek

azonosítója

szk
szk

143/1.1/0903-06
143/1.2/0903-06

212
36

0
0

0
248
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.1/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos hibafeltárási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres hibafeltárási feladatokat végez
Villamos hibafeltárást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Villamos hibafeltárási eljárások, módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
212 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerekkel végzett Villamos hibafeltárási műveletek és a Villamos hibajavítási
műveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell építeni
Elektrotechnikai és elektronikai alapismeretek (a szabadsávból kiegészíthető)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.2/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus és pneumatikus hibafeltárási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulikus hibafeltárást végez
Pneumatikus hibafeltárást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Hidraulikus hibafeltárási eljárások, módszerek
D típus Pneumatikus hibafeltárási eljárások, módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerekkel végzett Hidraulikus és pneumatikus hibafeltárási műveletek és a
Hidraulikus és pneumatikus hibajavítási műveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell
építeni
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5. TANANYAGEGYSÉG

143/2.0/0903-06

Hibajavítási
műveletek

azonosítója

szk
szk

143/2.1/0903-06
143/2.2/0903-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.1/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos hibajavítási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres hibajavítást és ellenőrzést végez
Villamos hibajavítást végez
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Villamos hibajavítási eljárások, módszerek
D típus Villamos hibajavítások elvégzése, villamos karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A műszerekkel végzett Villamos hibafeltárási műveletek és a Villamos hibajavítási
műveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell építeni
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.2/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus és pneumatikus hibajavítási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres hibajavítást és ellenőrzést végez
Hidraulikus hibajavítást végez
Pneumatikus hibajavítást végez
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Hidraulikus hibajavítási eljárások, módszerek
B típus Hidraulikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek
D típus Pneumatikus hibajavítási eljárások, módszerek
B típus Pneumatikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerekkel végzett Hidraulikus és pneumatikus hibafeltárási műveletek és a Hidrauliku
és pneumatikus hibajavítási műveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell építeni

33

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

143/3.0/0903-06

Ellenőrzések,
dokumentálások

azonosítója

szk
szk
szk
szk

143/3.1/0903-06
143/3.2/0903-06
143/3.3/0903-06
143/3.4/0903-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.1/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzési műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítást követő visszaellenőrzést végez
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Visszaszereli a javított készüléket/berendezést
Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Ellenőrzési műveletek során a kiszerelt és megjavított készülék/berendezés
visszaellenőrzését és visszaszerelését is el kell végezni
A teljeskörű ellenőrzés funkciópróbának számít
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.2/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálási műveletek (villamos terület)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az elvégzett hibajavítást
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos hibajavítások dokumentációi
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzött, kijavított villamos készülékek/berendezések teljes körű dokumentálása
A villamos készülék/berendezés laborba szállításának előkészítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.3/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálási műveletek (hidraulikus terület)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az elvégzett hibajavítást
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidraulikus hibajavítások dokumentációi
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzött, kijavított hidraulikus készülékek/berendezések teljes körű dokumentálása
A hidraulikus készülék/berendezés laborba szállításának előkészítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.4/0903-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálási műveletek (pneumatikus terület)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az elvégzett hibajavítást
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus hibajavítások dokumentációi
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzött, kijavított pneumatikus készülékek/berendezések teljes körű dokumentálása
A pneumatikus készülék/berendezés laborba szállításának előkészítése
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7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.1/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajzok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszerkönyv összeállítás, használat
C típus Kapcsolási rajzok
C típus Szerelési rajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Műszaki rajzok készítése tananyagelem oktatása egyszerű rajzok alapján, hagyományos
tantermi körülmények között történik
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.2/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajzok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bekötési, huzalozási rajzok
B típus Műszerkönyv összeállítás, használat
C típus Szabványok
D típus Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
C típus Számítógéppel támogatott rajztechnikai lehetőségek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Műszaki rajzok vizsgálata tananyagelem bekötési és huzalozási rajzok értelmezését, ill.
műszerkönyvek vizsgálatát jelenti
Célszerű kitérni a számítógéppel támogatott rajztechnikai lehetőségekre is
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.3/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Felszerelési alapműveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti műszaki rajzok alapján a huzalozást
Felszereli/összeszereli a mérőkörök készülékeit
Felszereli/összeszereli a szabályozó körök készülékeit
Felszereli/összeszereli a vezérlőkörök készülékeit
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
D típus Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
D típus Félvezető alkatrészek jellemzői
D típus Érzékelők felépítése, működése és jellemzői
D típus Távadók felépítése, működése és jellemzői
D típus Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
D típus Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszerelési alapműveletnek számít a huzalozás elkészítése, valamint mérő-, vezérlő- és
szabályzó körök összeszerelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

143/2.0/0904-06

Ellenőrzések és
beállítások

azonosítója

szk
szk
szk

143/2.1/0904-06
143/2.2/0904-06
143/2.3/0904-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.1/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrző és előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a fel/összeszereléseket
Számítógépet kezel, letölti a szoftvert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Művelettervek, technológiai utasítások dokumentációi
C típus Számítógéppel támogatott rajztechnikai lehetőségek
B típus Üzemeltetési és karbantartási feladatok dokumentációi
C típus Műszaki dokumentációk csoportosítása
C típus Kapcsolási rajzok
C típus Szerelési rajzok
B típus Műszerkönyv összeállítás, használat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzések vizsgáló műszerekkel történnek

41

36
0
0

0
36
36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.2/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Beállító műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján elvégzi a beállításokat
Feszültség/nyomás alá helyezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rajzeszközök fajtái
D típus A műszaki ábrázolás módszerei
C típus Rajzelhelyezések, mérethálózatok
C típus Nagyítás és kicsinyítés
B típus Szabványos jelölések, mértékegységek
D típus Alkatrészek szabványos jelölései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések beállítása műszaki dokumentáció alapján feszültség, ill. nyomás alá
helyezéssel történik
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.3/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Funkciópróba
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Funkciópróbát végez a berendezésen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új technológiák megismerése
D típus Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
D típus Hidraulikus alapelemek, szerelvények
D típus Hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
D típus Pneumatikus alapelemek, szerelvények
D típus Pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
B típus Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
B típus Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Technológiai próbák végzése 40%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A funkciópróbák a beállított és ellenőrzött villamos, pneumatikus és hidraulikus
berendezéseken műszerekkel történik
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143/3.0/0904-06

Átalakítás és
specifikálás

azonosítója

szk
szk

143/3.1/0904-06
143/3.2/0904-06

36
36

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.1/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Átalakítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készülék-átalakítási munkákat végez
Beazonosítja az átalakítás okát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolási rajzok
C típus Szerelési rajzok
C típus Bekötési, huzalozási rajzok
B típus Művelettervek, technológiai utasítások dokumentációi
B típus Műszerkönyv összeállítás, használat
B típus Üzemeltetési és karbantartási feladatok dokumentációi
B típus Távadók felépítése, működése és jellemzői
B típus Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az átalakítási műveletek a szaktanár előírásai szerint, a dokumentáció alapján, az
átalakítási okok szem előtt tartásával történnek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.2/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Specifikálás és beszerzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Specifikálja az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Beszerezteti az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Darabjegyzék összeállítás
B típus Anyagszükséglet meghatározás
D típus Alkatrészek szabványos jelölései
B típus Szabványos jelölések, mértékegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az átalakításhoz meg kell határozni a szükséges elemeket, alkatrészeket és berendezéseket

45

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/4.1/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszerelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolási rajzok
C típus Szerelési rajzok
C típus Bekötési, huzalozási rajzok
B típus A szerelési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előzőekben meghatározott átalakítási terv alapján kell beszerelni a szükséges elemeket,
alkatrészeket és berendezéseket
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/4.2/0904-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzembe helyezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléket
Dokumentálja az üzembehelyezést, átalakítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos gép üzemeltetés
C típus Hidraulikus berendezés üzemeltetés
C típus Pneumatikus berendezés üzemeltetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az átalakított villamos, pneumatikus, hidraulikus berendezés üzembehlyezése részletes
dokumentáció készítésével együtt történik
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.1/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hardvert használ a be/kimenetek bekötéséhez, csatlakozásához és bővítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Automatizálás alapjai
B típus Kapcsolástechnika
B típus PLC-hardver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek használata a PLC technika alapjainak
elsajátítását szolgálja
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.2/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektro-pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hardvert használ a be/kimenetek bekötéséhez, csatlakozásához és bővítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Automatizálás alapjai
B típus Kapcsolástechnika
B típus PLC-hardver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek használata a PLC technika alapjainak
elsajátítását szolgálja
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.3/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékelők és vezérelt eszközök illesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hardvert használ a be/kimenetek bekötéséhez, csatlakozásához és bővítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Automatizálás alapjai
B típus Kapcsolástechnika
B típus PLC-hardver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az érzékelők és vezérelt eszközök illesztése a rendszer felépítésének lényegi problémáinak
megismertetését célozzák
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143/2.0/0907-06

PLC programozási
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azonosítója
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.1/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
PLC és számítógéphálózat kapcsolatának vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
PLC-programozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítástechnikai alapok
B típus Automatizálás alapjai
B típus Kapcsolástechnika
B típus PLC-hardver
B típus PLC-aritmetikai műveletei, soros kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jelképek értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
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Képzési idő:
80 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A PLC és a számítógéphálózat kapcsolódási kérdéseinek tisztázása az informatikai
alapokra épül
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.2/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
PLC programozásának tervezése, szemléltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
PLC-programozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Matematikai alapok
B típus Számítástechnikai alapok
B típus Automatizálás alapjai
A típus PLC-program elemei
B típus Programbevitel, szöveges-, grafikus-, folyamatábra
B típus PLC-aritmetikai műveletei, soros kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jelképek értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A PLC alapok elsajátítása után lehet a programozás alapjait elsajátítani, s ezzel
párhuzamosan lehet a szemléltetési módokat megoldani
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.3/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
PLC programozások végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
PLC-programozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítástechnikai alapok
B típus Automatizálás alapjai
A típus PLC-program elemei
B típus Programbevitel, szöveges-, grafikus-, folyamatábra
B típus PLC-aritmetikai műveletei, soros kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jelképek értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
70 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A PLC programozás , mint tananyagelem a PLC és informatikai alapokra épül, s a tervezés
és szemléltetés után valósítható meg
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.4/0907-06
A tananyagelem megnevezése:
PLC programozások ellenőrzése és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
PLC-programozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítástechnikai alapok
B típus Automatizálás alapjai
A típus PLC-program elemei
B típus Programbevitel, szöveges-, grafikus-, folyamatábra
B típus PLC-aritmetikai műveletei, soros kommunikáció
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jelképek értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minden programozási eljárásnak ellenőrzéssel és mélyreható értékeléssel, elemzéssel kell
végződnie. A program hibák javítása után az ellenőrzést és értékeléást újra el kell végezni
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13. TANANYAGEGYSÉG

143/1.0/0906-06

Üzemeltetés
előkészítés

azonosítója

szk
szk

143/1.1/0906-06
143/1.2/0906-06

30
30

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.1/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítési műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagszerkezeti tulajdonságok, jellemzők
C típus Vezető anyagok, fémek
C típus Szigetelőanyagok (műanyagok, üvegek, kerámiák)
C típus Félvezető anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetéshez szükséges előkészítési műveletek széleskörű elektrotechnikai,
elektronikai és technológiai elméleti ismeretek elsajátítását igénylik
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/1.2/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés előkészítés ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A villamos- és a mágneses tér jellemzői
B típus Egyenáramú áramkörök jellemzői, alaptörvényei
B típus Váltakozó áramú áramkörök jellemzői, alaptörvényei
B típus Passzív és aktív elektronikai eszközök jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetéshez szükséges előkészítési műveletek széleskörű elektrotechnikai,
elektronikai és technológiai elméleti ismeretek elsajátítását igénylik
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

143/2.0/0906-06

Üzemeltetési
feladatok

azonosítója

szk

143/2.1/0906-06

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/2.1/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus műveleteket végez
Be- és kikapcsolási műveleteket végez
Nyomás alá helyezési műveleteket végez
Kizárási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Be- és kikapcsolási műveletek
B típus Nyomás alá helyezési műveletek
B típus Kizárási műveletek
B típus Szerelési technológiák megválasztásának elvei
B típus Szerelési műveletek
C típus Új technológiák megismerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Üzemeltetési műveletek tananyagelem villamos, hidraulikus és pneumatikus
alaplépéseket, be- és kikapcsolási, ill. kizárási műveletek gyakoroltatását jelenti
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

143/3.0/0906-06

Ellenőrzések és
beállítások

azonosítója

szk
szk

143/3.1/0906-06
143/3.2/0906-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.1/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzési műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus ellenőrzéseket végez
Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
B típus Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
B típus Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
B típus Félvezető alkatrészek jellemzői
B típus Érzékelők felépítése, működése és jellemzői
B típus Távadók felépítése, működése és jellemzői
B típus Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
B típus Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
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Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Ellenőrzési műveletek tananyagelem villamos, pneumatikus és hidraulikus működésű
berendezések műszeres vizsgálatát, s annak dokumentálását jelenti
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/3.2/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a tápegységek finombeállítását
Elvégzi a relék finombeállítását
Elvégzi a szabályozók finombeállítását
Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken
Üzemi beállításokat végez a programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépek (motorok, generátorok, transzformátorok) jellemzői
C típus Villamos gépek üzemeltetési műveletei
C típus Analóg és digitális technikai alapismeretek
B típus A villamos áram hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Beállítások tananyagelem alkatrészek, részáramkörök, berendezések meghatározott
dokumentáció alapján történő előírt üzemi beállítását jelenti
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16. TANANYAGEGYSÉG

143/4.0/0906-06

Karbantartási
feladatok

azonosítója

szk
szk

143/4.1/0906-06
143/4.2/0906-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/4.1/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartási műveletek előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a karbantartási utasítást
Előkészíti a készüléket a laborba szállításhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártás előkészítési műveletek
C típus Kézi és gépi forgácsolások
B típus Hagyományos technológiák
C típus Számítógéppel támogatott technológiák
B típus Irányítástechnikai alapfogalmak
B típus Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések
B típus Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartások előkészületeihez hagyományos technológiai, villamos, irányítástechnikai
és szabályozástechnikai folyamatok részletes elméleti elemzése szükséges
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/4.2/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a karbantartási munkákban
Elvégzi a berendezésen a szükséges beállításokat
Előírás és szükség szerint tisztítja a berendezést
Szoftvert frissít a programozható készülékeken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártás előkészítési műveletek
C típus Kézi és gépi forgácsolások
B típus Hagyományos technológiák
C típus Számítógéppel támogatott technológiák
B típus Irányítástechnikai alapfogalmak
B típus Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések
B típus Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás villamos, pneumatikus és hidraulikus ellenőrzéssel párosuló beállítást,
tisztítást, szoftverfrissítést egyaránt jelenthet
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17. TANANYAGEGYSÉG

143/5.0/0906-06

Végső beállítások és
ellenőrzések

azonosítója

szk
szk

143/5.1/0906-06
143/5.2/0906-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/5.1/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Végső beállítási és ellenőrzési műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lecseréli az alkatrészeket vagy elemeket
Visszaszereli a karbantartott készüléket/berendezést
Folyamatosan ellenőrzi a helyes működést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidraulikus alapelemek, szerelvények
B típus Hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
C típus Hidraulikus berendezések üzemeltetési műveletei
B típus Pneumatikus alapelemek, szerelvények
B típus Pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
C típus Pneumatikus berendezések üzemeltetési műveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Végső beállítási és ellenőrzési műveletek tananyagelem folyamatos műszeres ellenőrzés
alapján történő lecserélést, visszaszerelést, funkciópróbát jelenthet
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
143/5.2/0906-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemeltetési és karbantartási munkák bizonylatolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bizonylatolja az üzemeltetési, karbantartási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Irányítástechnikai alapfogalmak
C típus Analóg és digitális technikai alapismeretek
B típus Villamos gépek (motorok, generátorok, transzformátorok) jellemzői
B típus Hidraulikus alapelemek, szerelvények
B típus Hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
B típus Pneumatikus alapelemek, szerelvények
B típus Pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörök
C típus Analóg és digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Automatika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bizonylatolás a végső beállítások kézi és számítógépes dokumentálását egyaránt
jelentheti
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