ORVOSI ELEKTRONIKAI TECHNIKUS
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 54 523 02 0000 00 00 Orvosi elektronikai technikus 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 szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Orvosi elektronikai technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

3129
2
40 %
60 %

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

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
– számítógép-terem
– orvosi elektronikai szaktanterem
– orvosi elektronikai laboratórium
– orvosi elektronikai tanműhely
– elektronika mérő laboratórium
– idegennyelvi szaktanterem
– hálózatos szaktanterem
– technológiai szaktanterem
– méréstechnikai laboratórium
– gyakorlati terem
– elektronikai laboratórium
– gépészeti laboratórium
– elektronikai tanműhely
– tankórterem
– mechanika mérő laboratórium
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: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb technikusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Elektronikai áramköröket tervez
Elektronikai áramköröket épít
Elektronikai áramköröket üzembe helyez
Műszeres bemérést irányít
Orvosi elektronikai rendszereket programoz
Orvosi elektronikai rendszereket működtet
Orvosi elektronikai rendszereket karbantart
Műszaki dokumentációt állít össze
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:
0931-06 Elektronikai áramkörök építése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki dokumentációt összeállít
Alkalmazza az érvényes szabványokat
Számítógépes szerkesztőprogramokat használ
Irányítással műszaki dokumentációt készít
Elektronikai áramköröket épít
Analóg áramköröket épít
Digitális áramköröket épít
Teljesítményelektronikai áramköröket épít
Adatátviteli áramköröket épít
Telekommunikációs áramköröket épít
Irányítástechnikai áramköröket épít
Számítástechnikai áramköröket épít
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
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli
Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Gépelemek
C Finommechanikai elemek
D Mechanika
C Anyagismeret
D Gyártásismeret
C Műszaki ábrázolás
C Villamos és gépész rajzjelek
C Szabványok
C Műszaki dokumentáció
C Karbantartás
D Elektrotechnika-alapok
D Analóg áramkör
C Orvosi elektronika
C Villamos gépek biztonságtechnikája
C Digitális áramkör
D Adatátviteli áramkörök
D Irányítástechnika
D Telekommunikációs áramkörök
C Teljesítményelektronikai áramkörök
D Elektromechanikus mérőműszerek
C Elektronikus mérőműszerek
C Mechanikai mérőműszerek
B Villamos mérések elve
C Mechanikai mérések elve
C Műszerelemek
C Orvoselektronikai készülékek és berendezések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
2
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Térérzékelés
3
Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
3
Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3
Kisgépek, kéziszerszámok használata
3
Labortechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
7

Türelem
Stabil kéztartás
Látás
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Fogalmazókészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0932-06 Elektronikai áramkörök tervezése, működésirányítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektronikai áramköröket tervez
Analóg alapáramköröket tervez számítással
Digitális alapáramköröket tervez számítással
Alkalmazza a számítógépes tervezőprogramokat
Alkalmazza a számítógépes szimulációkat
Elkészíti az áramkörök műszaki leírásait, rajzait
Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít
NYÁK-lemez készítést, gyártást irányít
Műszeres bemérést irányít
Műszeres hibakeresést irányít
Hibajavítást irányít
Ellenőrzési feladatokat végez és irányít
Orvoselektronikai rendszereket programoz
Dokumentáció alapján elvégzi a programozást
PLC-programozást végez
Mikroszámítógépes egységeket programoz
Dokumentáció alapján bevizsgálja a működést
Elektronikus szabályozásokat kezel, működtet
Elektronikus vezérléseket kezel, működtet
Irányítja az előírás szerinti tervszerű karbantartást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Gépelemek
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C
D
D
C
C
B
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
C
D
D
C
D
C
C
C
D
D
D
C
C
C
C
D
D

Finommechanikai elemek
Mechanika
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Orvoselektronikai készülékek és berendezések
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Karbantartás
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Általános környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai áramkörök
Mikroprocesszorok
Memóriák
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Multimédiás eszközök
Szövegszerkesztő program
Táblázat kezelőprogram
Prezentáció készítő program
Adatbázis kezelő program
Internethasználat
Elektronikus levelezés
Számítástechnikai alapismeretek
Szimulációs programok
CAD program
Képszerkesztő program
Hangszerkesztő program

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
2
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Kézi fémforgácsoló szerszámok
Kézi kötőelem szerelő szerszámok
Kisgépek, kéziszerszámok
Labortechnikai eszközök

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Türelem
Stabil kéztartás
Látás
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Fogalmazó-készség
Udvariasság
Prezentációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0933-06 Elektronikai áramkörök működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektronikai áramköröket üzembe helyez
Előírás szerint beállítja a tápegység feszültségértékét
Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört
Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket
Teszteli az elektronikai áramkör működését
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk alapján méréseket végez és végeztet
Számítógépes tesztprogramokat telepít és futtat
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Behatárolja a hibás áramköri egységet
Behatárolja a hibás alkatrészt
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Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi
Elvégzi a beállítást, behangolást, hitelesítést
Teszteli a javított áramkört, készüléket, berendezést
Jegyzőkönyvezi a javítást és az ellenőrzést
Orvoselektronikai rendszereket működtet
Orvoselektronikai rendszereket karbantart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Elektromechanikus mérőműszerek
C Elektronikus mérőműszerek
C Mechanikai mérőműszerek
B Villamos mérési elvek
C Mechanikai mérési elvek
C Műszerelemek
C Orvoselektronikai készülékek és berendezések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
2
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
4
Kézügyesség
3
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3
Testi erő
3
Térérzékelés
3
Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
3
Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3
Kisgépek, kéziszerszámok használata
3
Labortechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Türelem
Stabil kéztartás
Látás
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Fogalmazó készség
Udvariasság
Prezentációs készség
11

Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Áttekintő képesség
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Az 54 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Orvosi elektronikai technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0900-06
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
0931-06
Elektronikai áramkörök építése
0932-06
Elektronikai áramkörök tervezése, működés irányítása
0933-06
Elektronikai áramkörök működtetése
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8. A képzés szerkezete
Az 54 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Orvosi elektronikai technikus
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

155/2.0/0900-06

155/1.0/0900-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
155/3.0/0900-06

155/1.0/0931-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

155/2.0/0932-06

27

155/2.0/0932-06

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

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
5
6
7
8
9
10
11

155/2.0/0931-06

155/2.0/0933-06

155/1.0/0933-06

12

155/1.0/0932-06

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

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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Az 54 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Orvosi elektronikai technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4

155/1.0/0900-06
155/2.0/0900-06
155/3.0/0900-06
155/1.0/0931-06

5

155/2.0/0931-06

6
7
8
9

155/1.0/0932-06
155/2.0/0932-06
155/1.0/0933-06
155/2.0/0933-06

Informatikai alaptevékenységek
Technológiai alapműveletek
Munkaszervezés/tervezés
Analóg és digitális technika I.
Mérések, karbantartartás,
dokumentációk
Az orvosi elektronika áramkörei
Működő ármkörök vizsgálata
Orvosi elektronikai rendszerek
Működés ellenőrzése
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
0
36
335

36
148
0
257

0
0
0
0

36
148
36
592

52

108

0

160

192
0
32
132
779

96
160
124
128
1057

0
0
0
0
0

288
160
156
260
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.

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:
0931-06 Elektronikai áramkörök építése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az építendő elektronikai áramkör kapcsolási rajzának elemzése, alkatrészeinek
összegyűjtése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
NYÁK-lemez beültetési rajzának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
NYÁK elkészítése, mechanikai műveletek végzése, az alkatrészek beépítés előtti
mechanikai és elektromos ellenőrzése. Munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírások alkalmazása konkrét szituációban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Elektronikus és elektromechanikus alkatrészek beültetése NYÁK-lemezre,
elektromos és mechanikai kötések alkalmazása. Munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírások alkalmazása konkrét szituációban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az elektronikus áramkör készre szerelése. Az elkészült áramkör élesztése,
bemérése, mérési jegyzőkönyv készítése. Munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírások alkalmazása konkrét szituációban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
5. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0932-06 Elektronikai áramkörök tervezése, működésirányítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A megadott feladat értelmezése, áramköri nyelven való megfogalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A teljes elektronikus áramkör blokkvázlatának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
18

írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Részáramkörök megtervezése, összekapcsolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Részáramkörök számítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A tervezés és a számítások ellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
A megtervezett áramkör műszaki dokumentációjának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 10%
6. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0933-06 Elektronikai áramkörök működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A megadott elektronikai áramkör és műszaki dokumentációjának tanulmányozása,
összevetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az áramkör, a készülék, a berendezés működési feltételeinek megteremtése,
feszültség alá helyezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előírt elektromos paraméterek meglétének ellenőrzése, a szükséges beállítások
elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az áramköri hiba behatárolása, a hibás alkatrész, a modul, a panel cseréje
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A javított áramkör, a készülék, a berendezés tesztelése, a műszaki dokumentáció
szerinti villamos paraméterek beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Jegyzőkönyv készítése a javításról és a teszt eredményéről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 15%
3. feladat 20%
4. feladat 25%
5. feladat 20%
6. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Orvosi elektronikai technikus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
20

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Orvosi
elektronikai technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Orvosi elektronikai technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

155/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

155/1.1/0900-06
155/1.2/0900-06
155/1.3/0900-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.1/0900-06
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%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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0
0
0

10
10
16

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

36

Képzési idő:
10 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:
155/1.2/0900-06
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
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
10 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:
155/1.3/0900-06
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 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:
16 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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2. TANANYAGEGYSÉG

155/2.0/0900-06

Technológiai
alapműveletek

azonosítója

sza
sza

155/2.1/0900-06
155/2.2/0900-06

0
0

74
74

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
148
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.1/0900-06
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:
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:
74 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
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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:
155/2.2/0900-06
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:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati terem
Elektronikai laboratórium
Gépészeti laboratórium
Képzési idő:
74 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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3. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

155/3.0/0900-06

Munkaszervezés/terv
ezés

sza
sza

155/3.1/0900-06
155/3.2/0900-06

18
18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/3.1/0900-06
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
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
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0
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0
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/3.2/0900-06
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 elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a felelősségérzet
kialakítása
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4. TANANYAGEGYSÉG

155/1.0/0931-06

Analóg és digitális
technika I.

azonosítója

sza
sza

155/1.1/0931-06
155/1.2/0931-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.1/0931-06
A tananyagelem megnevezése:
Jellemző áramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai áramköröket épít
Analóg áramköröket épít
Digitális áramköröket épít
Teljesítményelektronikai áramköröket épít
Adatátviteli áramköröket épít
Telekommunikációs áramköröket épít
Irányítástechnikai áramköröket épít
Számítástechnikai áramköröket épít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
D típus Analóg áramkör
C típus Orvosi elektronika
C típus Digitális áramkör
D típus Adatátviteli áramkörök
D típus Irányítástechnika
D típus Telekommunikációs áramkörök
C típus Teljesítményelektronikai áramkörök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai szaktanterem
Orvosi elektronikai laboratórium
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0
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0

Képzési idő:
335 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ebben a tananyagelemben megtanulják az alapvető egyen- és váltakozó áramú
alaptörvényeket, összefüggéseket
Megismerik a villamos és mágneses terek jellemzőit és az indukciós jelenségeket, villamos
gépeket
Megismerkednek az elektronikai passzív és aktív alkatrészekkel, az alkatrészek jellemzőive
és felhasználásukkal
Megtanulják a tipikus analóg és digitális alapáramkörök kapcsolását felépítését és
működését, egyszerű áramkörök számítással történő méretezését
Megismerkednek a logikai hálózatok alaptörvényeivel, a tipikus logikai áramkörök
felépítésével és működésével
Egyszerű logikai áramköröket megterveznek a logikai algebra szabályainak alkalmazásával

Megismerkednek a kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramköreivel
Alkalmazzák a funkcionális áramköröket
Megismerik és alkalmazzák a A/D és D/A áramköröket
Memóriák típusai, alkalmazásuk
Mikroprocesszorok belső rendszertechnikai áttekintése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.2/0931-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai áramkörök készítése, gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mechanikai mérőműszerek
C típus Mechanikai mérések elve
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
B típus Villamos mérések elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Labortechnikai eszközök használata
3. szint Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
3. szint Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3. szint Kisgépek, kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Stabil kéztartás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Elektronikai tanműhely
Képzési idő:
257 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konkrét áramkörök megvalósítása a gyakorlatban. Lépésről lépésre elsajátítható az
áramkörök építésének minden mozzanata. Jellemző az ismeretek és az eszközök,
szerszámok együttes használata.
A villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján megépíti az áramköröket
Az elkészült áramköröket beüzemeli, beállítja, behangolja és elvégzi a szükséges méréseket
A kész áramkörökben hibajavítást végez
A kapcsolási rajzok alapján műszeres hibakeresést végez és a hiba-megállapítás után
elvégzi a szükséges alkatrészcserét
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5. TANANYAGEGYSÉG

155/2.0/0931-06

Mérések,
karbantartartás,
dokumentációk

azonosítója

sza
sza
sza

155/2.1/0931-06
155/2.2/0931-06
155/2.3/0931-06

0
0
52

72
36
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 160
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.1/0931-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszerek és mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
C típus Mechanikai mérőműszerek
B típus Villamos mérések elve
C típus Mechanikai mérések elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Eelektronikai laboratórium
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méréstechnika alapjai
Mérőműszerek jellemzői, alkalmazása
Egyen-, és váltakozó áramú alapmérések
Analóg és digitális áramkörök vizsgálata
Megismerik a leggyakrabban használt analóg és digitális műszerek felépítését, kezelését és
szakszerű használatát
A villamos mérésről, a mért és számított eredményekről jegyzőkönyvet, dokumentációt
készít
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.2/0931-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás, javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki dokumentáció
C típus Karbantartás
D típus Elektrotechnika-alapok
C típus Villamos gépek biztonságtechnikája
C típus Műszerelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Labortechnikai eszközök használata
3. szint Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai laboratórium
Elektronikai tanműhely
Tankórterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki dokumentációk alapján lehetővé válik az elektronikus készülékek és
berendezések karbantartása, meghibásodásuk esetén logikus hibakeresése és javítása
Hibakeresés gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.3/0931-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk értelmezése, készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki dokumentációt összeállít
Alkalmazza az érvényes szabványokat
Számítógépes szerkesztőprogramokat használ
Irányítással műszaki dokumentációt készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépelemek
C típus Finommechanikai elemek
D típus Mechanika
C típus Anyagismeret
D típus Gyártásismeret
C típus Műszaki ábrázolás
C típus Villamos és gépész rajzjelek
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelemben foglaltak lehetővé teszik a műszaki dokumentációk elemzését, valamint
a műszaki dokumentációk elkészítésének gyakorlatát
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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6. TANANYAGEGYSÉG

155/1.0/0932-06

azonosítója

szk
Az orvosi elektronika
szk
áramkörei
szk

155/1.1/0932-06
155/1.2/0932-06
155/1.3/0932-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.1/0932-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramkörök elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai áramköröket tervez
Analóg alapáramköröket tervez számítással
Digitális alapáramköröket tervez számítással
Alkalmazza a számítógépes tervezőprogramokat
Alkalmazza a számítógépes szimulációkat
Elkészíti az áramkörök műszaki leírásait, rajzait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki ábrázolás
C típus Villamos és gépész rajzjelek
C típus Digitális technikai áramkörök
C típus Szövegszerkesztő program
C típus Számítástechnikai alapismeretek
C típus Szimulációs programok
C típus CAD program
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Fogalmazó-készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai szaktanterem
Orvosi elektronikai laboratórium
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Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem a foglalkozás gyakorlását oly módon segíti elő, hogy az alkalmazott
berendezésekben működő orvoselektronikai áramkörök felépítését, működését tárgyalja

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.2/0932-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramkörök megvalósítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít
NYÁK-lemez készítést, gyártást irányít
Műszeres bemérést irányít
Műszeres hibakeresést irányít
Hibajavítást irányít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
C típus Mechanikai mérőműszerek
B típus Villamos mérések
C típus Mechanikai mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi fémforgácsoló szerszámok
3. szint Kézi kötőelem szerelő szerszámok
3. szint Kisgépek, kéziszerszámok
3. szint Labortechnikai eszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Elektronikai tanműhely
Képzési idő:
96 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konkrét áramkörök megvalósítása válik lehetővé úgy, hogy egy adott orvoselektronikai
áramkör megépítésétől annak beméréséig tartó mozzanatait teljes részleteiben tevékenyen
végigköveti
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.3/0932-06
A tananyagelem megnevezése:
Programozható eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Orvoselektronikai rendszereket programoz
Dokumentáció alapján elvégzi a programozást
PLC-programozást végez
Mikroszámítógépes egységeket programoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
D típus Mikroprocesszorok
D típus Memóriák
C típus Perifériák
D típus Számítógépes hálózatok típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Labortechnikai eszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai laboratórium
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A programozható logikai eszközök és azok programozása, valamint az általuk nyújtott
lehetőségek megismerése
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7. TANANYAGEGYSÉG

155/2.0/0932-06

Működő ármkörök
vizsgálata

azonosítója

sza
sza
sza

155/2.1/0932-06
155/2.2/0932-06
155/2.3/0932-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.1/0932-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján bevizsgálja a működést
Irányítja az előírás szerinti tervszerű karbantartást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Karbantartás
C típus Általános munkavédelem
C típus Érintésvédelem
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Általános tűzvédelem
C típus Tűzoltó készülékek
D típus Általános környezetvédelem
D típus Veszélyes hulladékok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Látás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai tanműhely
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Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orvosi elektronikai eszközök és készülékek, azokon tervszerűen elvégzett
karbantartások
Az érintésvédelem és a higiénia fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.2/0932-06
A tananyagelem megnevezése:
Működés ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzési feladatokat végez és irányít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépelemek
C típus Finommechanikai elemek
D típus Mechanika
C típus Műszerelemek
C típus Anyagismeret
D típus Gyártásismeret
C típus Szabványok
C típus Műszaki dokumentáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
3. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Testi erő
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó-készség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai laboratórium
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áramkörök működésének vizsgálata, az áramkör működésének vizsgálata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.3/0932-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezérlések, szabályozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikus szabályozásokat kezel, működtet
Elektronikus vezérléseket kezel, működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Multimédiás eszközök
C típus Táblázat kezelőprogram
D típus Prezentáció készítő program
D típus Adatbázis kezelő program
D típus Internethasználat
D típus Képszerkesztő program
D típus Hangszerkesztő program
C típus Elektronikus levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orvosi elektronikai rendszerekben előforduló legjellemzőbb vezérlések és
szabályozások, ezek tulajdonságai
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8. TANANYAGEGYSÉG

155/1.0/0933-06

Orvosi elektronikai
rendszerek

azonosítója

szk
szk
szk

155/1.1/0933-06
155/1.2/0933-06
155/1.3/0933-06

0
32
0

60
0
64

0
0 156
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.1/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramkörök élesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai áramköröket üzembe helyez
Előírás szerint beállítja a tápegység feszültségértékét
Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört
Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket
Teszteli az elektronikai áramkör működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
B típus Villamos mérési elvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Látás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Elektronikai tanműhely
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Orvoselektronikai áramkörök élesztése, mérése, beállítása, az elvégzett tevékenység
dokumentálása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.2/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes tesztprogramokat telepít és futtat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronika laboratórium
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok telepítése, futtatása orvosi elektronikai berendezéseken
Számítógépes környezet kialakítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/1.3/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Hiba behatárolás, elhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Behatárolja a hibás áramköri egységet
Behatárolja a hibás alkatrészt
Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi
Elvégzi a beállítást, behangolást, hitelesítést
Teszteli a javított áramkört, készüléket, berendezést
Jegyzőkönyvezi a javítást és az ellenőrzést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz készítése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Kézügyesség
3. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orvosi elektronikai készülékek és berendezések működése során előforduló
meghibásodások gyors, szakszerű javítása
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155/2.0/0933-06

Működés ellenőrzése

azonosítója

szk
szk
szk
szk

155/2.1/0933-06
155/2.2/0933-06
155/2.3/0933-06
155/2.4/0933-06

0
0
64
68

64
64
0
0

0
0
260
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.1/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Orvoselektronikai rendszereket karbantart
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
C típus Mechanikai mérési elvek
C típus Műszerelemek
C típus Mechanikai mérőműszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kisgépek, kéziszerszámok használata
3. szint Testi erő
3. szint Térérzékelés
3. szint Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Mechanika mérő laboratórium
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áramkörök karbantartása, javítása során szükségessé válhat bizonyos mechanikai
mérések elvégzése. Az ehhez szükséges mérőeszközök és mérőműszerek felépítése,
működési elve
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.2/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentációk alapján méréseket végez és végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
B típus Villamos mérési elvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Elektronika méő laboratórium
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áramkörök karbantartása, javítása során szükséges villamos mérések elvégzése
Mérőeszközök és mérőműszerek felépítése, működése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.3/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Működésvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Orvoselektronikai rendszereket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
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A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronikai tanműhely
Orvosi elektronikai laboratórium
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Orvoselektronikai készülékek, berendezések működőképességének ellenőrzése, vizsgálata
A végzett tevékenység dokumentálása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
155/2.4/0933-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Orvoselektronikai készülékek és berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Orvosi elektronika laboratórium
Elektronika méő laboratórium
Képzési idő:
68 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orvosi elektronikában alkalmazott mérőkészülékek, berendezések, mérési módszerek
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