ELEKTRONIKAI 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,
– a 33 522 01 0000 00 00 Elektronikai 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: 33 522 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Elektronikai 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:
– tanterem
– műszaki rajz szaktanterem
– átviteltechnikai szaktanterem
– multimédiás szaktanterem
– telekommunikációs szaktanterem
– számítógép-terem
– idegennyelvi szaktanterem
– hálózatos szaktanterem
– technológiai szaktanterem
– méréstechnikai laboratórium
– gyakorlati terem
– elektronikai laboratórium
– gépészeti laboratórium
– mechanikai tanműhely
– villamos tanműhely
– alkalmazott számítástechnikai laboratórium
– villamos mérőszoba
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:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében az elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
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:
Elektronikus áramköröket épít, gyárt
Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört
Műszeres bemérést végez elektronikus berendezéseken
Készre szereli az elektronikus készüléket, berendezést
Ellenőrzi a kész elektronikus készülékeket, berendezések helyes működését
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:
1410-06 Elektronikai berendezések gyártása, szerelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Ellenőrzi a mechanikai alkatrészek méreteit
Ellenőrzi a szerelési anyagok sérülésmentességét
NYÁK-lemezt készít, gyárt
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Beforrasztja az alkatrészeket
Beszereli a mechanikai alkatrészeket
Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
Készre szereli az áramkört
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört
Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört
Beállítja a tápegység feszültségeit
Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamos alkatrészek szerelése, gyártása
B Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
B Villamos és elektronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
C Számítástechnika alapjai
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C
C
C
C
C
D
C
D
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
B
A
A
A
B

Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
Műszaki rajzoló programok
NYÁK tervező programok
Egyszerű szimulációs programok
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
Villamos vezetékek, berendezések
Villamos gépek
Villamos áramkörök alapjai
Félvezető diódák működési elve, típusai (normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút,
Schottky)
Erősáramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működési elve
Erősítő áramkörök fajtái (alapkapcsolások típusai, erősítő jellemzők, zajok,
torzítások)
Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű )
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei
Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
Tápegységek, stabilizált tápegységek
Impulzustechnikai áramkörök
Logikai áramkörök alapjai
Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
Logikai alapáramkörök
Kombinációs logikai hálózatok
Szekvenciális logikai hálózatok
Digitális jelfeldolgozó áramkörök
Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
Programozható logikai vezérlők (PLC)
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés digitális műszerekkel
Hibakeresés mérőműszerekkel
Mérés, hitelesítés, beállítás
Mérési jegyzőkönyv készítés
Műszaki dokumentáció értelmezés
Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek kezelési, használati módjai
Villamos kéziszerszámok kezelési, használati módjai
Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, használati módjai
NYÁK-lemez készítési módjai
7

B
A
B
B

Villamos alkatrészek vizsgálatának, szerelésének módjai
Áramkörépítés, össze- és szétszerelés módok
Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
Huzalozási, kábelezési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
4
Mechanikai kéziszerszámok használata
4
Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló gépek használata
4
Forrasztástechnikai eszközök használata
4
Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1411-06 Szórakoztatóelektronikai berendezések paramétereinek beállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez
Számítógépes tesztprogramokat futtat
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamos alkatrészek szerelési, gyártási módjai
B Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
B Villamos és elektronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
C Számítástechnika alapjai
C Szövegszerkesztés
C Táblázatkezelés
C Adatbázis-kezelés
C Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
C Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
D Műszaki rajzoló programok
C NYÁK-tervező programok
D Egyszerű szimulációs programok
B Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
B Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B Villamos vezetékek, berendezések
C Villamos gépek
B Villamos áramkörök alapjai
B

Félvezető diódák működése, típusai (normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky)

C
B

Erősáramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működési elve
Erősítő-áramkörök fajtái (alapkapcsolások típusai, erősítő jellemzők, zajok,
torzítások)
Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű)
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei
Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
Tápegységek, stabilizált tápegységek
Impulzustechnikai áramkörök
Logikai áramkörök alapjai

B
B
B
C
B
C
B
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B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
B
A
A
A
B
B
A
B
B

Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
Logikai alapáramkörök
Kombinációs logikai hálózatok
Szekvenciális logikai hálózatok
Digitális jelfeldolgozó áramkörök
Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
Programozható logikai vezérlők (PLC)
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés digitális műszerekkel
Hibakeresés mérőműszerekkel
Mérés, hitelesítés, beállítás
Mérési jegyzőkönyv készítés
Műszaki dokumentáció értelmezés
Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek kezelési, használati módjai
Villamos kéziszerszámok kezelési, használati módjai
Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, használati módjai
NYÁK-lemez készítési módjai
Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelési módjai
Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai
Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
Huzalozási, kábelezési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Jelképek értelmezése
3
Jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
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3
3
4
4
4
4

Tájékozódás
Térérzékelés
Mechanikai kéziszerszámok használata
Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló gépek használata
Forrasztástechnikai eszközök használata
Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1412-06 Szórakoztatóelektronikai készülékek és villamos berendezések javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Segítséggel behatárolja a hibás áramköri egységet
Segítséggel megkeresi a hibás alkatrészt
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Utasítások alapján ellenőrzési feladatokat végez
Műszaki leírások alapján elvégzi az előírt beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a javítási munka feladatairól
Készre szereli a készüléket, berendezést
Ellenőrzi a kész berendezés helyes működését
Előírás szerint dokumentálja az elvégzett feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamos alkatrészek szerelési, gyártási módjai
B Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
B Villamos és elektronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
C Számítástechnika alapjai
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C
C
C
C
C
D
C
D
B
B
B
B
C
B

Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
Műszaki rajzoló programok
NYÁK-tervező programok
Egyszerű szimulációs programok
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
Villamos vezetékek, berendezések
Villamos gépek
Villamos áramkörök alapjai

B

Félvezető diódák működése, típusai (normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky)

C
B
B
B
B

Erősáramú félvezető eszközök fajtái (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működési elve
Erősítő áramkörök (alapkapcsolások típusai, erősítőjellemzők, zajok, torzítások)
Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű )
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai
Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
Tápegységek, stabilizált tápegységek
Impulzustechnikai áramkörök
Logikai áramkörök alapjai
Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
Logikai alapáramkörök
Kombinációs logikai hálózatok
Szekvenciális logikai hálózatok
Digitális jelfeldolgozó áramkörök
Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
Programozható logikai vezérlők (PLC)
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés digitális műszerekkel
Hibakeresés mérőműszerekkel
Mérés, hitelesítés, beállítás
Mérési jegyzőkönyv készítés
Műszaki dokumentáció értelmezése
Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek kezelési, használati módjai
Villamos kéziszerszámok kezelési, használati módjai
Forrasztási eszközök (állomások ) kezelési, használati módjai
NYÁK-lemez készítési módjai
Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelési módjai

C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
B
A
A
A
B
B
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A
B
B

Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai
Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
Huzalozási, kábelezési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Jelképek értelmezése
3
Jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
4
Mechanikai kéziszerszámok használata
4
Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló gépek használata
4
Forrasztástechnikai eszközök használata
4
Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használat
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
Módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
13

Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)

14

A 33 522 01 0000 00 00 azonosító számú, Elektronikai műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0900-06
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
1410-06
Elektronikai berendezések gyártása, szerelése
1411-06
Szórakoztató elektronikai berendezések paramétereinek beállítása
1412-06

Szórakoztató elektronikai készülékek és villamos berendezések
javítása
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8. A képzés szerkezete
A 33 522 01 0000 00 00 azonosító számú, Elektronikai műszerész megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

147/2.0/1410-06

147/2.0/0900-06

147/3.0/0900-06

147/1.0/0900-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

147/2.0/1412-06

147/3.0/1410-06

23

147/1.0/1410-06

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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

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

147/2.0/1411-06

147/1.0/1411-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

147/3.0/1412-06

21

147/1.0/1412-06

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

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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 522 01 0000 00 00 azonosító számú, Elektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3

147/1.0/0900-06
147/2.0/0900-06
147/3.0/0900-06

4

147/1.0/1410-06

5
6

147/2.0/1410-06
147/3.0/1410-06

7

147/1.0/1411-06

8

147/2.0/1411-06

9

147/1.0/1412-06

10

147/2.0/1412-06

11

147/3.0/1412-06

Informatikai alaptevékenységek
Technológiai alapműveletek
Munkaszervezés/tervezés
Műszaki rajz és dokumentációs
ismeretek
Elektronikus áramkörök
Elektronikai gyakorlati ismeretek
Információfeldolgozás és
adatátvitel
Műszerek és mérések
Szórakoztatóelektronikai és
adatátviteli ismeretek
Szórakoztatóelektronikai és
adatátviteli készülékek gyártása
Szórakoztatóelektronikai és
adatátviteli mérések
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
0
18

144
126
0

0
0
0

144
126
18

36

0

0

36

270
0

0
72

0
162

270
234

216

0

0

216

0

234

0

234

168

0

0

168

0

72

0

72

0

182

0

182

708

830

162
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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:
1410-06 Elektronikai berendezések gyártása, szerelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapismeretek (teszt feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
20

Elektronikai áramkörépítés - kész NYÁK-lemezbe alkatrészek szakszerű
beültetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elektronikai áramkörépítés - elektronikai alkatrészek beforrasztása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Elektronikai áramkörépítés - mechanikai alkatrészek, kivezetések és csatlakozók
bekötése, huzalozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Elektronikai áramkör építés - kész áramkör beüzemelése és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Elektronikai áramkörépítés - kész áramkörön előírt mérési feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 20%
3. feladat 15%
4. feladat 30%
5. feladat 10%
6. feladat 15%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1411-06 Szórakoztatóelektronikai berendezések paramétereinek beállítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szórakoztatóelektronikai készülékek (pl. tv, házi mozi rendszer, videómagnó, CD,
DVD, HIFI, MP3 lejátszó, autó-hifi stb.) szakszerű üzembe helyezése, kezelés,
beállítások elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Konkrét gyakorlati feladat esetén műszaki utasítás alapján kábelezés,
csatlakozások, bekötések és összekötések elvégzése, beüzemelés és bemérés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1412-06 Szórakoztatóelektronikai készülékek és villamos berendezések javítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Analóg és digitális elektronikai áramkörök
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kész analóg elektronikai alapáramkör méréstechnikai vizsgálata: bemeneti,
kimeneti jelek, jellemző paraméterek. Mérési jegyzőkönyv készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kész digitális elektronikai alapáramkör méréstechnikai vizsgálata: bemeneti,
kimeneti jelek, jellemző paraméterek. Mérési jegyzőkönyv készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Szórakoztatóelektronikai készülékben egyszerű hibakeresés, hibajavítás és
műszeres ellenőrzés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
4. feladat 25%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
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A 33 522 01 0000 00 00 azonosító számú, Elektronikai műszerész megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 25
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 Elektronikai
műszerész szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 522 01 0000 00 00 azonosító számú, Elektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

147/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

147/1.1/0900-06
147/1.2/0900-06
147/1.3/0900-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.1/0900-06
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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0
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
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:
147/1.2/0900-06
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:
36 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
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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:
147/1.3/0900-06
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:
72 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

147/2.0/0900-06

Technológiai
alapműveletek

azonosítója

sza
sza

147/2.1/0900-06
147/2.2/0900-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.1/0900-06
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:
54 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
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:
147/2.2/0900-06
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:
72 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

147/3.0/0900-06

Munkaszervezés/terv
ezés

sza
sza

147/3.1/0900-06
147/3.2/0900-06

9
9

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.1/0900-06
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:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.2/0900-06
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:
9 óra elmélet osztálykeretben
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

147/1.0/1410-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.1/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari rajzok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajzoló programok
B típus Műszaki dokumentáció értelmezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának az
ismerete. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése
Műszaki dokumentáció készítés segédeszközökkel. Műszaki dokumentációban kapcsolási
rajzok, blokkvázlatok felismerése azonosítása. Mérési jegyzőkönyvek készítésének
szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

147/2.0/1410-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.1/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
B típus Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B típus Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B típus Villamos vezetékek, berendezések
C típus Villamos gépek
B típus Villamos áramkörök alapjai
B típus Félvezető diódák működési elve, típusai (normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapvető egyen- és váltakozó áramú alaptörvények, összefüggések
Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkörszámítási, építési és mérési feladatok során
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.2/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Analóg áramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erősáramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
B típus Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működési elve
B típus Erősítő áramkörök fajtái (alapkapcsolások típusai, erősítő jellemzők, zajok, torzítások)
B típus Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű )
B típus Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei
C típus Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
B típus Tápegységek, stabilizált tápegységek
C típus Impulzustechnikai áramkörök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai passzív és aktív alkatrészek, jellemzőik és felhasználásuk analóg
áramkörökben
Tipikus analóg alapáramkörök kapcsolása, felépítése és müködése
Egyszerű áramkörök tervezése és méretezése számítással
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.3/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális áramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Logikai áramkörök alapjai
B típus Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
B típus Logikai alapáramkörök
B típus Kombinációs logikai hálózatok
B típus Szekvenciális logikai hálózatok
C típus Digitális jelfeldolgozó áramkörök
C típus Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
C típus Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A logikai hálózatok alaptörvényei. A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk,
digitális áramkörök
A tipikus logikai alapáramkörök kapcsola, felépítése és müködése. Egyszerű logikai
áramkörök megtervezése, a logikai algebra szabályainak az alkalmazása
Az egyszerűbb kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei. Az analóg és a
digitális technika közötti kapcsolat megértése, értelmezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.1/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
B típus Villamos alkatrészek szerelése, gyártása
B típus Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
B típus Villamos és elektronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
C típus Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
C típus Programozható logikai vezérlők (PLC)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Forrasztástechnikai eszközök használata
3. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai készülékek, berendezések összeszerelésekor használatos technológiai
alapismeretek, egyszerű és összetett szerelősorok, eszközök villamosipari
gyártástechnológiák ismerete
Az elektronikai alkatrészek, részegységek és készülékek gyártási folyamatának lépései,
valamint a gyártás technológiai jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.2/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai szerelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
NYÁK-lemezt készít, gyárt
Beszereli a mechanikai alkatrészeket
Ellenőrzi a mechanikai alkatrészek méreteit
Ellenőrzi a szerelési anyagok sérülésmentességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek kezelési, használati módjai
B típus NYÁK-lemez készítési módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mechanikai kéziszerszámok használata
3. szint Térérzékelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Tapintás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
Tanulói tevékenységformák:
Villamos rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Mechanikai tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dokumentáció alapján a gyártás műszaki előírásai és a szerelési technológia alapján a
szükséges segédanyagok, alkatrészek és a szereléshez szükséges szerszámok kiválasztása

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.3/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari szerelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
NYÁK-lemezt készít, gyárt
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Beforrasztja az alkatrészeket
Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
Készre szereli az áramkört
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Villamos kéziszerszámok kezelési, használati módjai
A típus Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, használati módjai
B típus Villamos alkatrészek vizsgálatának, szerelésének módjai
A típus Áramkörépítés, össze- és szétszerelés módok
B típus Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
B típus Huzalozási, kábelezési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
Tanulói tevékenységformák:
Villamos rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Villamos tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján megépíti az áramköröket. Az elkészült
áramköröket beüzemeli, beállítja, behangolja és elvégzi a szükséges méréseket
A kész áramkörökben és készülékekben hibajavítást végez. A kapcsolási rajzok alapján
műszeres hibakeresést végez és a hibamegállapítás után elvégzi a szükséges alkatrészcserét

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.4/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott számítástechnikai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
NYÁK-lemezt készít, gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítástechnika alapjai
B típus Szövegszerkesztés
B típus Táblázatkezelés
C típus Adatbázis-kezelés
D típus Műszaki rajzoló programok
C típus NYÁK tervező programok
D típus Egyszerű szimulációs programok
C típus Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Alkalmazott számítástechnikai laboratórium
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai áramkörtervező és szimulációs programok használata esetén megtanulják
azt hogy, nem kell megépíteni ahhoz az áramkört, hogy megvizsgálják működésüket,
jellemzőiket
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.5/1410-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört
Beállítja a tápegység feszültségeit
Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos méréstechnikai alapismeretek
C típus Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
B típus Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
B típus Mérés oszcilloszkóppal
B típus Mérés digitális műszerekkel
C típus Hibakeresés mérőműszerekkel
B típus Mérés, hitelesítés, beállítás
C típus Mérési jegyzőkönyv készítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használata
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Villamos rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
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A képzési helyszín jellege:
Villamos mérőszoba
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismerik a leggyakrabban használt analóg és digitális műszerek felépítését, kezelését és
szakszerű használatát
A villamos mérésről, a mért és számított eredményekről jegyzőkönyvet, dokumentációt tud
elkészíteni
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.1/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félvezető diódák működése, típusai (normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky)
Erősáramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működési elve
Villamos vezetékek, berendezések
Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
A típus Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, használati módjai
B típus NYÁK-lemez készítési módjai
B típus Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelési módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Forrasztástechnikai eszközök használata
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A híradástechnikában és a szórakoztatóelektronikában használatos villamos és elektronikai
alkatrészek és azok jellemzőj
C típus
B típus
B típus
C típus
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.2/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos alkatrészek szerelési, gyártási módjai
B típus Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
B típus Villamos és elektronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
C típus Villamos gépek
C típus NYÁK-tervező programok
A típus Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek kezelési, használati módjai
A típus Villamos kéziszerszámok kezelési, használati módjai
A típus Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mechanikai kéziszerszámok használata
4. szint Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló gépek használata
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A híradástechnikai alkatrészek, részegységek és készülékek gyártási folyamatának lépései,
valamint a gyártás technológiai jellemzői
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.3/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetékes átviteltechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
B típus Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B típus Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B típus Villamos áramkörök alapjai
B típus Erősítő-áramkörök fajtái (alapkapcsolások típusai, erősítő jellemzők, zajok, torzítások)
B típus Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű)
B típus Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei
B típus Tápegységek, stabilizált tápegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Átviteltechnikai szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hagyományos vezetékes átviteltechnikai eljárások, a területen alkalmazott technikai
eszközök és berendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.4/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetéknélküli átviteltechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Impulzustechnikai áramkörök
B típus Logikai áramkörök alapjai
B típus Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
B típus Logikai alapáramkörök
B típus Kombinációs logikai hálózatok
B típus Szekvenciális logikai hálózatok
C típus Digitális jelfeldolgozó áramkörök
C típus Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Átviteltechnikai szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legmodernebb Bluetooth és Wireless technikák megismerése és használatuk a korszerű
szórakoztatóelektronikai, a távközlési és a számítástechnikai iparban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

147/2.0/1411-06

azonosítója

szk
Műszerek és mérések szk
szk

147/2.1/1411-06
147/2.2/1411-06
147/2.3/1411-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.1/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Analóg méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos méréstechnikai alapismeretek
C típus Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
B típus Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
B típus Mérés oszcilloszkóppal
B típus Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
B típus Huzalozási, kábelezési technikák
C típus Hibakeresés mérőműszerekkel
B típus Mérés, hitelesítés, beállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használata
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Tapintás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
Tanulói tevékenységformák:
Villamos rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Elektronikai laboratórium
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Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A leggyakrabban használt analóg műszerek felépítése, kezelése és szakszerű használata
Dokumentáció, jegyzőkönyv készítése a villamos mérésről, a mért és számított
eredményekről
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.2/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérés digitális műszerekkel
C típus Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
C típus Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
C típus Programozható logikai vezérlők (PLC)
C típus Mérési jegyzőkönyv készítés
B típus Műszaki dokumentáció értelmezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Jelképek értelmezése
3. szint Tájékozódás
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Állóképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Villamos rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Elektronikai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A leggyakrabban használt digitális műszerek felépítése, kezelése és szakszerű használata
Dokumentáció, jegyzőkönyv készítése a villamos mérésről, a mért és számított
eredményekről
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.3/1411-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes tesztprogramokat futtat
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
C típus Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
D típus Műszaki rajzoló programok
D típus Egyszerű szimulációs programok
C típus Számítástechnika alapjai
C típus Szövegszerkesztés
C típus Táblázatkezelés
C típus Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Villamos rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Elektronikai laboratórium
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismerik a leggyakrabban használt számítógépes méréstechnikai programok kezelését és
szakszerű használatát.
Dokumentáció, jegyzőkönyv készítése a villamos mérésről, a mért és számított
eredményekről
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

147/1.0/1412-06

azonosítója

Szórakoztatóelektron szk
ikai és adatátviteli
szk
ismeretek
szk

147/1.1/1412-06

56

0

0

147/1.2/1412-06

56

0

0 168

147/1.3/1412-06

56

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.1/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Audio és multimédiás berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készre szereli a készüléket, berendezést
Ellenőrzi a kész berendezés helyes működését
Előírás szerint dokumentálja az elvégzett feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
B típus Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B típus Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei
B típus Villamos vezetékek, berendezések
C típus Villamos gépek
B típus Villamos áramkörök alapjai
B típus Félvezető diódák működése, típusai (normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky)
C típus Erősáramú félvezető eszközök fajtái (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Multimédiás szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az audio eszközök (rádiók, autórádiók, CD és kazettás rádiók, diktafonok és hangfalak
stb.) működési elvei
A multimédiás (hang+kép+adat) továbbítására szolgáló informatikai eszközök működési
elvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.2/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Szórakoztatóelektronikai eszközök és készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készre szereli a készüléket, berendezést
Ellenőrzi a kész berendezés helyes működését
Előírás szerint dokumentálja az elvégzett feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
B típus Tápegységek, stabilizált tápegységek
C típus Impulzustechnikai áramkörök
B típus Logikai áramkörök alapjai
B típus Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
B típus Logikai alapáramkörök
B típus Kombinációs logikai hálózatok
B típus Szekvenciális logikai hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Multimédiás szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szórakozatatóelektronikai eszközök (TV-k, HiFi tornyok, autó HiFi stb.) működési elvei
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/1.3/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Telekommunikációs informatikai készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készre szereli a készüléket, berendezést
Ellenőrzi a kész berendezés helyes működését
Előírás szerint dokumentálja az elvégzett feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika alapjai
C típus Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
C típus Digitális jelfeldolgozó áramkörök
C típus Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
C típus Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
C típus Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
C típus Programozható logikai vezérlők (PLC)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Telkommunikációs szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legkorszerűbb vezetéknélküli információ továbbítás eszközei (mobiltelefonok stb.)
működési elvei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

147/2.0/1412-06

azonosítója

Szórakoztatóelektron
szk
ikai és adatátviteli
készülékek gyártása

147/2.1/1412-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/2.1/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Készülék szerelési és bemérési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Segítséggel behatárolja a hibás áramköri egységet
Segítséggel megkeresi a hibás alkatrészt
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Utasítások alapján ellenőrzési feladatokat végez
Műszaki leírások alapján elvégzi az előírt beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a javítási munka feladatairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos alkatrészek szerelési, gyártási módjai
B típus Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
B típus Villamos és elektronikai készülékek szerelési, gyártási módjai
A típus Forrasztási eszközök (állomások ) kezelési, használati módjai
B típus NYÁK-lemez készítési módjai
A típus Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai
B típus Huzalozási, kábelezési technikák
C típus NYÁK-tervező programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mechanikai kéziszerszámok használata
4. szint Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló gépek használata
4. szint Forrasztástechnikai eszközök használata
4. szint Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Engedékenység
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Telkommunikációs szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján áramköröket és készülékek megépítése.
Az elkészült áramkörök, készülékek beüzemelése, beállítása, behangolása, a szükséges
mérések elvégzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

147/3.0/1412-06

azonosítója

Szórakoztatóelektron szk
ikai és adatátviteli
szk
mérések
szk

147/3.1/1412-06

0

70

0

147/3.2/1412-06

0

56

0 182

147/3.3/1412-06

0

56

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.1/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Audio és multimédiás eszközök és készülékek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Segítséggel behatárolja a hibás áramköri egységet
Segítséggel megkeresi a hibás alkatrészt
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Utasítások alapján ellenőrzési feladatokat végez
Műszaki leírások alapján elvégzi az előírt beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a javítási munka feladatairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérés digitális műszerekkel
B típus Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működési elve
B típus Erősítő áramkörök (alapkapcsolások típusai, erősítőjellemzők, zajok, torzítások)
B típus Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű )
B típus Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai
B típus Villamos méréstechnikai alapismeretek
B típus Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
B típus Mérés oszcilloszkóppal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
4. szint Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használat
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Telkommunikációs szaktanterem
Képzési idő:
70 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az audio eszközök (rádiók, autórádiók, CD és kazettás rádiók, diktafonok és hangfalak
stb.) össze- és szétszerelésének gyakorlása, bemérések és műszeres beállítások elvégzése
A multimédiás (hang+kép+adat) továbbítására szolgáló informatikai eszközök össze- és
szétszerelésének a gyakorlása, bemérések és műszeres beállítások elvégzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.2/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Telekommunikációs mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Segítséggel behatárolja a hibás áramköri egységet
Segítséggel megkeresi a hibás alkatrészt
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Utasítások alapján ellenőrzési feladatokat végez
Műszaki leírások alapján elvégzi az előírt beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a javítási munka feladatairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
C típus Hibakeresés mérőműszerekkel
B típus Mérés, hitelesítés, beállítás
C típus Mérési jegyzőkönyv készítés
B típus Műszaki dokumentáció értelmezése
A típus Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek kezelési, használati módjai
A típus Villamos kéziszerszámok kezelési, használati módjai
B típus Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök használat
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Telkommunikációs szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legkorszerűbb vezetéknélküli információ továbbítás eszközeinek (mobiltelefonok stb.)
össze- és szétszerelésének gyakorlása, bemérések és műszeres beállítások elvégzése

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
147/3.3/1412-06
A tananyagelem megnevezése:
Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása és bemérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Segítséggel behatárolja a hibás áramköri egységet
Segítséggel megkeresi a hibás alkatrészt
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
Utasítások alapján ellenőrzési feladatokat végez
Műszaki leírások alapján elvégzi az előírt beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a javítási munka feladatairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
D típus Egyszerű szimulációs programok
C típus Szövegszerkesztés
C típus Táblázatkezelés
C típus Adatbázis-kezelés
D típus Műszaki rajzoló programok
B típus Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelési módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Telkommunikációs szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legkorszerűbb szórakoztatóelektronikai eszközök MP3 lejátszók, iPod-ok és HDD DVD
írók kezelésének, programozásának, újraprogramozásának és tesztelésének gyakorlása
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