SZABVÁNYÜGYI MENEDZSER
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 54 345 05 0000 00 00 Szabványügyi menedzser 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: 54 345 05 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Szabványügyi menedzser

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

3199
2
70 %
30 %

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

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

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:
– számítógép-terem
– tanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3199

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb műszaki ügyintézők

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Figyeli a nemzeti szabványosítás adatbázisait
Figyeli az európai szabványosítás adatbázisait
Figyeli a nemzetközi szabványosítás adatbázisait
Figyeli a külföldi nemzeti szabványokat
Figyeli a jogi adatbázisokat
Adatbázisokat hoz létre
Változásjelentéseket készít
Előrejelzéseket ad a várható változásokról
Szervezi a szervezet részvételét a szabványosításban
Megszervezi a szervezeti szabványosítást

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

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:
1634-06 Szabványosítás adatbázisai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Figyeli az új jogszabályokat
Figyeli a módosított jogszabályokat
Figyeli a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Figyeli a jogalkotási programot
Figyeli a jogszabály-tervezeteket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Jogalkotás és jogforrások
C Intézményrendszer
C Jogszabályok hatálya
A Szabványok és jogszabályok kapcsolata
Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben,
A
műszaki dokumentációkban)
A Szabványok szerzői jogi védelme
A Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Külföldi, nemzeti szabványok dokumentumok, adatbázisai
A

Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa

A

A nemzeti szabványosításról szóló törvény

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Jogtárak számítógépre telepítve
3
Szabványok számítógépre telepítve
3
Olvasott szöveg megértése
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
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Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1635-06 Adatbázisok felépítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi a hatályos jogszabályokat
Beszerzi az érvényes szabványokat
Beszerzi a visszavont szabványokat
Beszerzi a szabványtervezeteket
Módosítja a változások alapján az adatbázisokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Intézményrendszer
C Az egyes szakterületek jogi szabályozása
A Fogalmak
A Alapelvek
A Szabványok fajtái
A Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A Szabványok érvényesülése
A Szabványjellegű kiadványok
A Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A Magyar nemzeti szabványok szerzői jogi védelme
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Hallott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
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Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1636-06 Változások az adatbázisokban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jelzi az új jogszabályokat
Jelzi a módosított jogszabályokat
Jelzi a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Jelzi az új szabványokat
Jelzi a módosított szabványokat
Jelzi a visszavont szabványokat
Jelzi a helyesbített szabványokat
Jelzi a jogszabálytervezeteket
Jelzi a módosuló jogszabályokat
Jelzi a tervezett hatályát vesztő jogszabályokat
Jelzi a várható új szabványokat
Jelzi a várhatóan módosuló szabványokat
Jelzi a várhatóan visszavonásra kerülő szabványokat
Jelzi a várhatóan helyesbítésre kerülő szabványokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A négy szabadságjog
C Az Európai Unió és az EFTA
C Műszaki szabályozási mechanizmus
C Megfelelőség igazolás, megfelelőségi jelek
C Megfelelőség kölcsönös elismerése
C Érdekérvényesítés
C Jogorvoslat
C Műszaki tartalmú jogalkotás
C Az egyes szakterületek jogi szabályozása
A Alkalmazás, szabványok érvényesülése
Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben,
A
műszaki dokumentációkban)
A Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
A Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A Kapcsolat a nemzetközi és a nemzeti szabványosítással
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
3
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
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Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1637-06 Szervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Képzést szervez a szabványosítás általános működéséről
Képzést szervez a szabványosítás aktuális helyzetéről
Informálja a szervezet vezetését a szakterületen működő műszaki bizottságokról
Megszervezi a szervezet részvételét a műszaki bizottságokban
Koordinálja az egységes szervezeti szakmai álláspont kialakítását
Gondoskodik az egységes szervezeti álláspont képviseletéről a műszaki
bizottságokban
Megszervezi a műszaki bizottságokból érkező információk visszacsatolását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Műszaki szabályozási mechanizmus
C Műszaki követelmények
C Megfelelőség kölcsönös elismerése
C Műszaki tartalmú jogalkotás
C Bejelentési kötelezettség (notifikáció)
A Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A Eljárások és módszertan
A Részvétel
A Kapcsolat a nemzetközi és a nemzeti szabványosítással
A Magyar nemzeti szabványosítás szervezete, a Magyar Szabványügyi Testület
A Szabványok érvényesülése
A Magyar nemzeti szabványok kidolgozásának folyamata, műszaki bizottságok
A Szervezeti szabványosítás jelentősége
A Szervezeti szabványosítás alapelvei
A Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi
A
szabványosítással
A Szervezeti szabványok érvényesülése
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A

Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
ECDL 6. m. Prezentáció
5
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Köznyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Telefonálás idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1638-06 Szervezeti szabványosítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a jogi adatbázisokban, hogy van-e az adott témára vonatkozó hatályos
jogszabály
Ellenőrzi az adatbázisokban, hogy van-e az adott témában kidolgozott vagy
kidolgozás alatt lévő szabvány
Tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A Eljárások és módszertan
Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben,
A
műszaki dokumentációkban)
A Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A

Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa

A
A
A
A

Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
Szervezeti szabványosítás jelentősége
Szervezeti szabványosítás alapelvei
Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi
szabványosítással
Szervezeti szabványok érvényesülése
Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben

A
A
A

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Hallott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1639-06 Ügyviteli feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli az adatbázisokat
Kezeli a dokumentumokat és feljegyzéseket
Dokumentumokat és feljegyzéseket készít
Nyilvántartja a határidőket
Vezeti a nyilvántartásokat
Kezeli az ügyiratokat
Statisztikai adatokat gyűjt
Statisztikai elemzéseket készít
Infokommunikációs eszközöket kezel
Számítástechnikai eszközöket kezel
Számítástechnikai programokat használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Eljárások és módszertan
A Alkalmazás, szabványok érvényesülése
A Szabványok és jogszabályok kapcsolata
Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben,
A
műszaki dokumentációkban)
A Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
A Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
A Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi szintű számítógéphasználat
5
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
3
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3
ECDL 6. m. Prezentáció
5
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Hallott szakmai szöveg megértése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
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Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1640-06 Kapcsolattartás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a szervezet vezetőivel
Kapcsolatot tart a szervezeti szabványosításban résztvevő és érdekelt munkatársakkal
Írásbeli tájékoztatókat készít
Szóbeli tájékoztatókat tart
Kapcsolatot teremt a nemzeti szabványosítási szervezettel
Kapcsolatot teremt a nemzeti szabványosító műszaki bizottságokkal
Kapcsolatot tart fenn a nemzeti szabványosítási szervezettel
Kapcsolatot tart fenn a nemzeti szabványosító műszaki bizottságokkal
Kapcsolatot tart fenn a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai kamarákkal
Kapcsolatot tart fenn a szervezet szakmai partnereivel
Kapcsolatot tart fenn a szervezet külső szakértőivel
Kapcsolatot tart fenn a szakmai oktatást és képzést végző szervezetekkel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben,
A
műszaki dokumentációkban)
A Szabványok szerzői jogi védelme
A Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
A Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A Kapcsolat az európai és a nemzeti szabványosítással
A A nemzeti szabványosításról szóló törvény
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A
A
A
A
A
A
A
A

Magyar nemzeti szabványosítás szervezete, a Magyar Szabványügyi Testület
Magyar nemzeti szabványok kidolgozásának folyamata, műszaki bizottságok
Szervezeti szabványosítás jelentősége
Szervezeti szabványosítás alapelvei
Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi
szabványosítással
Szervezeti szabványok érvényesülése
Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Hallott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Az 54 345 05 0000 00 00 azonosító számú, Szabványügyi menedzser megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1634-06
Szabványosítás adatbázisai
1635-06
Adatbázisok felépítése
1636-06
Változások az adatbázisokban
1637-06
Szervezési feladatok
1638-06
Szervezeti szabványosítás
1639-06
Ügyviteli feladatok
1640-06
Kapcsolattartás
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8. A képzés szerkezete
Az 54 345 05 0000 00 00 azonosító számú, Szabványügyi menedzser
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

369/1.0/1634-06

369/1.0/1634-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

369/1.0/1639-06

16
17
18
19
20
21
22

369/1.0/1636-06

23

369/1.0/1635-06

Hetek száma

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

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

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6

369/1.0/1640-06

7
8
9
10
11

369/1.0/1638-06

12

369/1.0/1637-06

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 54 345 05 0000 00 00 azonosító számú, Szabványügyi menedzser megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

9.

óraszáma
azonosítója

1
2
3

369/1.0/1634-06
369/1.0/1635-06
369/1.0/1636-06

4

369/1.0/1637-06

5
6

369/1.0/1638-06
369/1.0/1639-06

7

369/1.0/1640-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Szabványok és jogszabályok
396
Adatbázisok rendszere
102
Változáskarbantartás
132
Szervezeti szabványosítás
266
előkészítése
A szabványosítás témája
338
Irodai munka
71
Kapcsolatok teremtése és
fenntartása szervezeten belül és
0
kívül
Mindösszesen óra: 1305

0
0
0

0
42
66

396
144
198

0

0

266

0
0

78
163

416
234

0

182

182

0

531

1836

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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összes

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1634-06 Szabványosítás adatbázisai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szabványok és jogszabályok kapcsolata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szabványok és jogszabályok kapcsolata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szabványkeresés adatbázisokban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1635-06 Adatbázisok felépítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki tartalmú jogalkotás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Jogtárak és szabványtárak a számítógépen, illetve online elérésük
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
17

1636-06 Változások az adatbázisokban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Idegen nyelvű és magyarra fordított változásjelentés fogalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Körlevél küldése a változásokról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1637-06 Szervezési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szervezet részvétele a műszaki bizottságokban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Képzés szervezése a szabványosításról (általában és aktuálisan)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1638-06 Szervezeti szabványosítás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Prezentáció bemutatása a szervezeti szabványalkotásra készített képzéshez.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szervezeti szabvány megalkotása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Részvétel a szervezeti szabványosításban.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 40%
3. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1639-06 Ügyviteli feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Feladatkezelő szoftver alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy feladatkezelő szoftver alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1640-06 Kapcsolattartás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szervezet részvételének indokai a szabványosítási eljárásban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tájékoztató a szervezeti szabványosításban résztvevőknek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
19

2. feladat

40%

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 345 05 0000 00 00 azonosító számú, Szabványügyi menedzser megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
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 a Szabványügyi
menedzser szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 345 05 0000 00 00 azonosító számú, Szabványügyi menedzser megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

369/1.0/1634-06

Szabványok és
jogszabályok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

369/1.1/1634-06
369/1.2/1634-06
369/1.3/1634-06
369/1.4/1634-06
369/1.5/1634-06
369/1.6/1634-06
369/1.7/1634-06
369/1.8/1634-06
369/1.9/1634-06
369/1.10/1634-06
369/1.11/1634-06
369/1.12/1634-06

36
36
36
36
36
36
27
27
28
31
35
32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
396
0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.1/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzeti szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzeti szabványadatbázisok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabványok számítógépre telepítve
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.3/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Európai szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
369/1.4/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Európai szabványadatbázisok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabványok számítógépre telepítve
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.5/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
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Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.6/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi szabványadatbázisok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabványok számítógépre telepítve
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.7/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Külföldi szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külföldi, nemzeti szabványok dokumentumok, adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.8/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Külföldi szabványadatbázisok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új szabványokat
Figyeli a módosított szabványokat
Figyeli a visszavont szabványokat
Figyeli a helyesbített szabványokat
Figyeli a szabványosítási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külföldi, nemzeti szabványok dokumentumok, adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabványok számítógépre telepítve
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
9. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
369/1.9/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványok jogi vonatkozásai 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új jogszabályokat
Figyeli a módosított jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok és jogszabályok kapcsolata
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerzői jogi védelme
A típus A nemzeti szabványosításról szóló törvény
C típus Jogalkotás és jogforrások
C típus Intézményrendszer
C típus Jogszabályok hatálya
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.10/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi adatbázisok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új jogszabályokat
Figyeli a módosított jogszabályokat
Figyeli a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Figyeli a jogalkotási programot
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Figyeli a jogszabály-tervezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok és jogszabályok kapcsolata
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerzői jogi védelme
A típus A nemzeti szabványosításról szóló törvény
C típus Jogalkotás és jogforrások
C típus Intézményrendszer
C típus Jogszabályok hatálya
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogtárak számítógépre telepítve
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
31 óra elmélet osztálykeretben
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.11/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványok jogi vonatkozásai 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új jogszabályokat
Figyeli a módosított jogszabályokat
Figyeli a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Figyeli a jogalkotási programot
Figyeli a jogszabály-tervezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok és jogszabályok kapcsolata
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A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerzői jogi védelme
A típus A nemzeti szabványosításról szóló törvény
C típus Jogalkotás és jogforrások
C típus Intézményrendszer
C típus Jogszabályok hatálya
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.12/1634-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi adatbázisok 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli az új jogszabályokat
Figyeli a módosított jogszabályokat
Figyeli a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Figyeli a jogalkotási programot
Figyeli a jogszabály-tervezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok és jogszabályok kapcsolata
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerzői jogi védelme
A típus A nemzeti szabványosításról szóló törvény
C típus Jogalkotás és jogforrások
C típus Intézményrendszer
30

C típus Jogszabályok hatálya
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogtárak számítógépre telepítve
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

369/1.0/1635-06

Adatbázisok
rendszere

azonosítója

szk
szk
szk
szk

369/1.1/1635-06
369/1.2/1635-06
369/1.3/1635-06
369/1.4/1635-06

32
31
39
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.1/1635-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatályos és érvényes adatbázisok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a hatályos jogszabályokat
Beszerzi az érvényes szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fogalmak
A típus Alapelvek
C típus Intézményrendszer
A típus Szabványok fajtái
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A típus Magyar nemzeti szabványok szerzői jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
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0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
144
0
42

Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1635-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványadatbázisok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a visszavont szabványokat
Beszerzi a szabványtervezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fogalmak
A típus Alapelvek
C típus Intézményrendszer
A típus Szabványok fajtái
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A típus Magyar nemzeti szabványok szerzői jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
31 óra elmélet osztálykeretben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.3/1635-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázisok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a hatályos jogszabályokat
Beszerzi az érvényes szabványokat
Beszerzi a visszavont szabványokat
Beszerzi a szabványtervezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fogalmak
A típus Alapelvek
C típus Intézményrendszer
A típus Szabványok fajtái
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A típus Magyar nemzeti szabványok szerzői jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Számítógép-terem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.4/1635-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázisok módosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Módosítja a változások alapján az adatbázisokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes szakterületek jogi szabályozása
A típus Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A típus Szabványok érvényesülése
A típus Szabványjellegű kiadványok
C típus Intézményrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban

35

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

369/1.0/1636-06

Változáskarbantartás

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

369/1.1/1636-06
369/1.2/1636-06
369/1.3/1636-06
369/1.4/1636-06
369/1.5/1636-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.1/1636-06
A tananyagelem megnevezése:
Bekövetkezett jogszabályváltozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelzi az új jogszabályokat
Jelzi a módosított jogszabályokat
Jelzi a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A négy szabadságjog
C típus Műszaki tartalmú jogalkotás
C típus Az egyes szakterületek jogi szabályozása
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
C típus Érdekérvényesítés
C típus Jogorvoslat
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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33
33
33
33
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 198
0
66

Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1636-06
A tananyagelem megnevezése:
Bekövetkezett szabványváltozások 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelzi az új szabványokat
Jelzi a módosított szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az Európai Unió és az EFTA
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
A típus Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A típus Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
C típus Érdekérvényesítés
C típus Jogorvoslat
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
37

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.3/1636-06
A tananyagelem megnevezése:
Bekövetkezett szabványváltozások 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelzi a visszavont szabványokat
Jelzi a helyesbített szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
A típus Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A típus Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
C típus Érdekérvényesítés
C típus Jogorvoslat
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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369/1.4/1636-06
A tananyagelem megnevezése:
Bekövetkezett jogszabály- és szabványváltozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelzi az új jogszabályokat
Jelzi a módosított jogszabályokat
Jelzi a hatályon kívül helyezett jogszabályokat
Jelzi az új szabványokat
Jelzi a módosított szabványokat
Jelzi a visszavont szabványokat
Jelzi a helyesbített szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A négy szabadságjog
C típus Az Európai Unió és az EFTA
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki tartalmú jogalkotás
C típus Az egyes szakterületek jogi szabályozása
A típus Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A típus Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.5/1636-06
39

A tananyagelem megnevezése:
Változások előrejelzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelzi a jogszabálytervezeteket
Jelzi a módosuló jogszabályokat
Jelzi a tervezett hatályát vesztő jogszabályokat
Jelzi a várható új szabványokat
Jelzi a várhatóan módosuló szabványokat
Jelzi a várhatóan visszavonásra kerülő szabványokat
Jelzi a várhatóan helyesbítésre kerülő szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Megfelelőség igazolás, megfelelőségi jelek
A típus Alkalmazás, szabványok érvényesülése
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Kapcsolat a nemzetközi és a nemzeti szabványosítással
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
C típus Érdekérvényesítés
C típus Jogorvoslat
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
66 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
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4. TANANYAGEGYSÉG

369/1.0/1637-06

Szervezeti
szabványosítás
előkészítése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

369/1.1/1637-06
369/1.2/1637-06
369/1.3/1637-06
369/1.4/1637-06
369/1.5/1637-06
369/1.6/1637-06
369/1.7/1637-06
369/1.8/1637-06

32
38
32
38
32
38
28
28

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
266
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.1/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Képzések szervezése 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést szervez a szabványosítás általános működéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki követelmények
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Képzések szervezése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést szervez a szabványosítás általános működéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki követelmények
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.3/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Képzések szervezése 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést szervez a szabványosítás általános működéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki követelmények
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.4/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Képzések szervezése 4.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést szervez a szabványosítás aktuális helyzetéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki követelmények
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
44

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.5/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Képzések szervezése 5.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést szervez a szabványosítás aktuális helyzetéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki követelmények
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.6/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Képzések szervezése 6.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést szervez a szabványosítás aktuális helyzetéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki szabályozási mechanizmus
C típus Műszaki követelmények
C típus Megfelelőség kölcsönös elismerése
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL .3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL .6. m. Prezentáció
2. szint ECDL .7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
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Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.7/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezeti álláspont koordinálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informálja a szervezet vezetését a szakterületen működő műszaki bizottságokról
Koordinálja az egységes szervezeti szakmai álláspont kialakítását
Gondoskodik az egységes szervezeti álláspont képviseletéről a műszaki bizottságokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki tartalmú jogalkotás
A típus Magyar nemzeti szabványosítás szervezete, a Magyar Szabványügyi Testület
A típus Szabványok érvényesülése
A típus Magyar nemzeti szabványok kidolgozásának folyamata, műszaki bizottságok
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
8. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
369/1.8/1637-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezeti részvétel koordinálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a szervezet részvételét a műszaki bizottságokban
Megszervezi a műszaki bizottságokból érkező információk visszacsatolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Részvétel
C típus Bejelentési kötelezettség (notifikáció)
A típus Kapcsolat a nemzetközi és a nemzeti szabványosítással
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben

48

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

369/1.0/1638-06

A szabványosítás
témája

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

369/1.1/1638-06
369/1.2/1638-06
369/1.3/1638-06
369/1.4/1638-06
369/1.5/1638-06
369/1.6/1638-06
369/1.7/1638-06
369/1.8/1638-06
369/1.9/1638-06
369/1.10/1638-06
369/1.11/1638-06
369/1.12/1638-06

0
52
35
30
26
26
30
35
30
22
26
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

78
0
0
0
0
0
416
0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.1/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a jogi adatbázisokban, hogy van-e az adott témára vonatkozó hatályos
jogszabály
Ellenőrzi az adatbázisokban, hogy van-e az adott témában kidolgozott vagy kidolgozás
alatt lévő szabvány
Tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
M típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
A típus Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
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5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
78 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
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5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.3/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.4/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítást befolyásoló szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.5/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezeti szabványosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.6/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítás szabályai és folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.7/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma kidolgozása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.8/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma kidolgozása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.9/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma kidolgozása 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.10/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma kidolgozása 4.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.11/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma kidolgozása 5.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.12/1638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabványosítási téma kidolgozása 6.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a szervezeti szabványok megalkotási szabályait
Képzést tart a szervezeti szabványalkotás folyamatáról és szabályairól
Továbbképzést szervez a szervezeti szabványosítást befolyásoló szabványosításról
Részt vesz a szervezeti szabványosításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szintek, szervezetek és ezek kapcsolatai
A típus Eljárások és módszertan
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
60

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
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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:
369/1.1/1639-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyiratok és dokumentumok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az adatbázisokat
Kezeli a dokumentumokat és feljegyzéseket
Dokumentumokat és feljegyzéseket készít
Nyilvántartja a határidőket
Vezeti a nyilvántartásokat
Kezeli az ügyiratokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Eljárások és módszertan
A típus Alkalmazás, szabványok érvényesülése
A típus Szabványok és jogszabályok kapcsolata
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
A típus Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A típus Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi szintű számító-géphasználat
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
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Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1639-06
A tananyagelem megnevezése:
Statisztikai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Statisztikai adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
A típus Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.3/1639-06
A tananyagelem megnevezése:
Statisztikai elemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Statisztikai adatokat gyűjt
Statisztikai elemzéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
A típus Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
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30 óra elmélet osztálykeretben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.4/1639-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai eszközkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Infokommunikációs eszközöket kezel
Számítástechnikai programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A típus Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL .3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.5/1639-06
A tananyagelem megnevezése:
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Informatikai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hozzáférési lehetőségek a szabványokhoz
A típus Szabványosítással összefüggő jogi adatbázis
A típus Európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Magyar nemzeti szabványok és szabványjellegű dokumentumok adatbázisa
A típus Külföldi nemzeti szabványok dokumentumok adatbázisai
A típus Európai, nemzetközi és magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatbázisa
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
73 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.1/1640-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezeten belüli kapcsolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a szervezet vezetőivel
Kapcsolatot tart a szervezeti szabványosításban résztvevő és érdekelt munkatársakkal
Írásbeli tájékoztatókat készít
Szóbeli tájékoztatókat tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szervezeti szabványosítás jelentősége
A típus Szervezeti szabványosítás alapelvei
A típus Szervezeti szabványok kidolgozásának folyamata
A típus Szervezeti szabványosítás kapcsolata a nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítással
A típus Szervezeti szabványok érvényesülése
A típus Szervezeti szabványok szerepe a műszaki dokumentációkban és a szerződésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
91 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
369/1.2/1640-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezeten kívüli kapcsolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot teremt a nemzeti szabványosítási szervezettel
Kapcsolatot teremt a nemzeti szabványosító műszaki bizottságokkal
Kapcsolatot tart fenn a nemzeti szabványosítási szervezettel
Kapcsolatot tart fenn a nemzeti szabványosító műszaki bizottságokkal
Kapcsolatot tart fenn a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai kamarákkal
Kapcsolatot tart fenn a szervezet szakmai partnereivel
Kapcsolatot tart fenn a szervezet külső szakértőivel
Kapcsolatot tart fenn a szakmai oktatást és képzést végző szervezetekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hivatkozások szabványokra (jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben, műszaki
dokumentációkban)
A típus Szabványok szerzői jogi védelme
A típus Szabványok szerepe a termékek megfelelőségének tanúsításában
A típus Szabványok szerepe a minőségirányítási rendszerek működésében
A típus Kapcsolat az európai és a nemzeti szabványosítással
A típus A nemzeti szabványosításról szóló törvény
A típus Magyar nemzeti szabványosítás szervezete, a Magyar Szabványügyi Testület
A típus Magyar nemzeti szabványok kidolgozásának folyamata, műszaki bizottságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőző készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
91 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
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