MÉRNÖKASSZISZTENS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

Az ajánlott szakképzési program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
–
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– az 55 810 01 Mérnökasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél),
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekbenfoglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmaiprogramját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01
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A szakképesítés megnevezése:

Mérnökasszisztens

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
3117

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:

2

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

50 %
50 %
nem szervezhető
-

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

Hozzárendelt FEOR szám:

55 810 01 0010 55 05
Gépipari mérnökasszisztens

Azonosítószám:
Megnevezés:
3118, 3121

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

55 810 01 0010 55 13
Villamosmérnök-asszisztens

2
50 %
50 %

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

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó, a pedagógus-munkakör betöltésének feltételeit a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
idegennyelvi szaktanterem
szaktanterem
tanműhely
számítógép-terem
anyagvizsgáló laboratórium
méréstechnika laboratórium
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– méréstechnika mérőszoba
– mechanikai mérőlaboratórium
– mechanikai mérőszoba
– elektrotechnikai laboratórium
– elektronika laboratórium
– digitális technika laboratórium
– gyakorlóterem
– energetika mérőterem
– villamos gép mérőterem
– híradástechnika mérőterem
– plc laboratórium
– robotika mérőterem
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:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
30-60 kredit a képzési program figyelembevételével
beszámítandó
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés-elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3117
3118
3121

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Gépésztechnikus
Erősáramú villamosipari technikus
Gyengeáramú villamosipari technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez
Jogi és szabvány ismereteket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában
Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában
Projekt tervezésében részt vesz
Műszaki számításokat végez, tervez
Energetikai vizsgálatokat végez
Részt vesz az energetikai berendezések, rendszerek üzemeltetésében
Közreműködik az üzemzavarok elhárításában és a kivizsgálásokban
Közreműködik új technológiák fejlesztésében, bevezetésében
Ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeit
Részt vesz építési műszaki dokumentációk készítésében
Közreműködik az építés kivitelezés folyamatában
Közreműködik a hatósági feladatok ellátásában
Faipari technológia irányításában rész vesz
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Előkészül a munkavégzésre
Mérési feladatokat végez
Az előgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
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Az alkatrészgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Robot- és CNC-technikát alkalmaz
A szerelés szakmai ismereteit alkalmazza
Részt vesz hálózati rendszerek telepítésének előkészítésében
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
LAN/WAN eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
LAN/WAN minősítést végez mérésekkel
Üzemi munkák során alkalmazza szakmai ismereteit, asszisztensi és vezetői tevékenységet végez
Laboratóriumi anyag-meghatározási és -minőség-vizsgálati feladatokat végez
Anyagokat laboratóriumi körülmények között előállít
Üzemi termelő tevékenység előkészítésében közreműködik
Kohászati berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja
Kohászati alapozó ismereteit alkalmazza
Kohászati gyakorlatot végez
Könnyűipari tevékenységeket végez
Könnyűipari speciális tevékenységeket végez
Mechatronikai ismereteit alkalmazza
Hardver eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
Operációs rendszereket telepít, konfigurál, üzemeltet
Alkalmazásokat telepít, üzemeltet
Műszaki-informatikai rendszereket telepít, üzemeltet
Információs rendszereket fejleszt
Vegyipari laboratóriumi és üzemi munkák során asszisztensi és vezetői tevékenységet végez
Vegyipari berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja
Alapvető statikai és szilárdságtani számításokat végez
Részt vesz vegyipari készülékek dokumentációjának elkészítésében
Részt vesz vegyipari folyamatok dokumentációjának elkészítésében
Energetikai vizsgálatokat végez
Üzemi termelő tevékenység irányításában közreműködik
Villamosipari dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez
Villamosipari szakmai feladatokat végez
Villamosipari speciális tevékenységeket végez
Faipari terméktervezésben részt vesz

azonosító száma
55 481 01 0000 00 00
55 481 02 0000 00 00
55 481 03 0000 00 00
55 481 04 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Általános rendszergazda
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
Telekommunikációs asszisztens
Web-programozó

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-elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1180-06 Korszerű munkaszervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hálózati rendszert használ
Számítógépes alkalmazói programokat használ
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot végez
Asszisztensi feladatkörben, mérnöki munkában közreműködik
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a
szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában, magyar és idegen nyelven
Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
Szabványokat használ
Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szövegszerkesztő programok használata
B Táblázatkezelő programok használata
B Adatbázis-kezelés
C Grafikai és prezentációs programok használata
C Operációs rendszerek
C Programozási alapok
C A számítógép felépítése, működési elve
C Számítógépek karbantartása
C Szoftverek telepítése
C Számítógépek üzemeltetése hálózatban
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C
B
C
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B

Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
Internet-szolgáltatások
Az adatok technikai és jogi védelme
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
Multimédia alapjai, alapfogalmak
Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
Multimédia-alkalmazások
Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Jog, közjog és polgári jog
Hulladékkezelési eljárások
Biztonságos munka feltételei
Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
2
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
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Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények
meghatározásában
Közreműködik a munkaterv, a költségterv kidolgozásában, a kockázatelemzésben
Közreműködik a szükséges hardver-, szoftver-, operációs rendszer és kliensoldali
programok kiválasztásában, környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ügyvitelszervezés
C Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
C Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és - feldolgozó gépek)
C Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C Európai és hazai munkaerőpiac
C Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
C Tárgyalások tervezése, szervezése
C Viselkedéskultúra
B Kommunikáció
C Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
B Projektmenedzsment
B Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
C Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
B Projektdokumentálási módszerek és eszközök
B Vállalkozás/gazdaságtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi nyelvhasználat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1190-06 Műszaki alapozás
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajzokat készít, használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, berendezésekről
Műszaki kiviteli terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot, nyomvonalrajzokot, installációs
rajzokat stb.)
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Dokumentációval előkészül szerelési feladatokra
Elvi működési rajzok alapján szerelési rajzokat készít
Dokumentálja az elvégzett munkát
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Felméri az eszköz-, anyag- és munkavégzési időszükségletet
Biztosítja a munkavégzés eszközeit és anyagait
Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
Megtervezi tevékenységét és előkészül az elvégzendő munkafolyamatokra, a munka
ellenőrzésére
Hatósági engedélyezési eljárási igényt felismer, végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Műszaki informatika
B Műszaki dokumentáció
B Munkavégzési technikák
C Lineáris algebra, függvénytani alapok
C Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
C Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
C Műszaki fizika
B Anyagismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Áttekintő képesség
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1193-06 Méréstechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri
Nem villamos mennyiségek mérését átalakítókkal végzi
Nyomás, tömeg, erő, nyomaték, mechanikai munka, hőmérséklet, sűrűség állapotok
jellemzőit mér
Sebesség, gyorsulás, rezgés állapotjellemzőket mér, kiértékel
Méréssel ellenőrzi az átalakítók működését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Elektrotechnika
B Méréstechnika
B Elektronika
B Digitális technika
B Műszaki fizika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos kapcsolási rajz készítése
1
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Gépipari jelképek értelmezése
3
Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hallás
Kézügyesség
Pontosság
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Értékelés
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1194-06 Alkatrész művelettervezése, gyártása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megtervezi az anyagok tulajdonságainak megváltoztatására, az alkalmas módszereket
Az anyagegyesítési eljárásokat, azok jelentőségét felismeri, alkalmazza
Az anyagkötési eljárásokat kiválasztja, alkalmazza
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Beszállítói igényt felmér, megoldást kialakít
Gyártási és szerelési folyamatokat felismer, kialakít
Gyártóképességet, gépképességet meghatároz
Gyártó rendszereket, rendszerelemeket kiválaszt, üzemeltet, karbantart
Logisztikai, anyagmozgatási feladatokat végez
Gépipari berendezések, és készülékek üzemvitelét látja el
Termelő-berendezéseket működtet
Termelési infrastruktúra kialakításában részt vesz
Közreműködik a gépipari berendezések üzembe helyezésében, működtetésében,
műszaki felügyeletében és karbantartásában
Korszerű folyamatirányító eszközöket kezel és a számítógépes folyamatirányító
programokat alkalmaz
A termék konstrukciós és gyártási igényei alapján felismeri az alkalmazható szerkezeti
anyagok és azok gyártásának jellemző korlátait
Dönt a különböző elő-gyártmányok jellemző kialakításáról
Megtervezi a jellegzetes anyagcsoportok mikro-szerkezet változtató hőkezelését
Előírja az anyagok felületkezelését funkcionális hatásuk alapján
Megtervezi a termék élettartamán belül az anyagok technológiai körfolyamatát
Meghatározza az élettartamot az egyes anyagok üzemeltetési tulajdonsága,
károsodásállóság alapján
A forgács nélküli alakítás alkalmazhatósága érdekében meghatározza a képlékeny
alakítás lényegi jellemzőit
Alkalmazza a hajlítási, a mélyhúzási, a hidegfolyatási műveleteket, a legfontosabb
számításaival, gépeivel, szerszámaival
A munkadarab jellemzői alapján kiválasztja a forgácsolási módokat, megtervezni
az alap megmunkálási eljárások technológiáját, kiválasztja a legfontosabb forgácsoló
szerszámokat
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
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Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
A gyártástechnológiai tervek alapján meghatározza a folyamat szerszámait, jellemző
paramétereit
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Meghatározza a gyártási, mérési, szerelési méretláncokat az alkatrészek jellemző
felületei, bázisa alapján
Kiválasztja az alkalmas méretlánc-megoldó módszert
A termék szerelési egységekre bontásának feladatait elvégzi
A szerelési folyamat főbb szakaszait egymáshoz hangolja
A legfontosabb szerelési eljárások technológiai tartalmát ismeri, és paramétereit
meghatározza
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Fémes anyagok
B Fémes anyagok tulajdonságainak változtatása hőkezeléssel
C Polimer anyagok
C Kerámiák
C Társított (kompozit) anyagok
B Anyagvizsgálatok
C Anyagkárosodás
B Géprajz
B Gépelemek
C Gépszerkezettan
C Előgyártási technológiák
B Mechanikai technológiák
B Forgácsolás
B Szerszámgépek
B NC, CNC technikák
C Termikus megmunkálások
D Különleges technológiák
D Polimer-technológiák
D Kerámiák technológiája
D Kompozitok technológiája
B Szervopneumatika, PLC
C Végeselem program
C 3D tervező program
C CAM szoftver
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Géprajz olvasása, értelmezése
4
Géprajz készítése
2
Hidraulikus, pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Hidraulikus, pneumatikus kapcsolási rajz készítése
3
Gépipari jelképek értelmezése
3
Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
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Személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Helyzetfelismerés
Problémaelemzés, -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1196-06 Robot- és CNC-technika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az
alkalmazott villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a CNC vezérlések megoldásait
Ismeri a robotokban és a CNC-technikában alkalmazott érzékelőket, azokat az adott
feladathoz alkalmazza, illetve illeszti
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Meghatározza az CNC gépek és robotok koordináta-rendszereit, jellegzetes pontjait, a
vezérlési korrekciókat
Ismeri és alkalmazza a többtengelyes CNC gépek felületképző mozgásait és stratégiáit
Az üzembe helyezéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető teendőket ellátja
A szerelés szakmai ismereteit alkalmazza
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Pneumatikus rendszerek elemei
C Hidraulikus rendszerek elemei
B Szervopneumatika, PLC
B Robotirányítás alapjai (D-H)
C Irányítástechnika
C Gépi látás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Géprajz olvasása, értelmezése
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4
2
3
3
3

Géprajz készítése
Hidraulikus, pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus, pneumatikus kapcsolási rajz készítése
Gépipari jelképek értelmezése
Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Rugalmasság
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1197-06 Villamos alapozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áramkörök elektrotechnikai számításait végzi
Áramkörök elektrotechnikai méretezését végzi
Digitális áramkörök kapcsolását kialakítja
Digitális áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi
Elektronikai áramkörök kapcsolását kialakítja
Elektronikai áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit
méréssel meghatározza
Analóg és digitális összetett áramkörök működését ellenőrzi
Elektronikus alkatrészeket alkalmaz a rendszeres munkatevékenységben
Elektronikus és digitális alapáramköröket használ szakirányú feladatok
végrehajtásában
Hibrid áramköröket alkalmaz szakirányú feladatok végrehajtásában
Automatizálási feladatokat végez
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Elektrotechnika
B Ipari informatika
B Méréstechnika
B Elektronika
B Digitális technika
B Automatika
B Minőségbiztosítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Információforrások kezelése
4
Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4
Összeállítási rajz készítése
4
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4
Kapcsolási rajz készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1198-06 Villamos szakmai modul
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az önműködő irányítás elméletét alkalmazza a folyamatirányításban
Elvégzi a mérési adatgyűjtést, feldolgozást, megjelenítést
Vezérlési rendszereket megvalósít és működtet
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Szabályozási rendszereket felépít és működtet
Villamos berendezések és készülékek üzemvitelét látja el
Gépkönyveket használ a telepítésben, az üzemeltetésben és a hibaelhárításban
Villamos berendezéseket, és készülékeket üzemeltet
Termelő berendezéseket működtet
Termelési infrastruktúra kialakításában részt vesz
Közreműködik villamos berendezések gyártásában, üzembe helyezésében,
működtetésében, műszaki felügyeletében és karbantartásában
Elvégzi a villamos berendezések gyártását, üzembe helyezését, működtetését, műszaki
állapotának felügyeletét és karbantartását
Gyártásközi ellenőrzést végez, gondoskodik a minőségbiztosításról
Minősítő méréseket folytat
Szervizmunkát végez
Korszerű folyamatirányító eszközöket kezel és számítógépes folyamatirányító
programokat alkalmaz
A folyamatrendszer részeit működteti
Villamos berendezések automatizált gyártásában közreműködik
A villamosenergia-termelés,-elosztás és -felhasználás berendezéseinek üzemeltetését,
hibaelhárítását, javítását végzi
Az erőművek, hálózatok alapvető villamos és mechanikai paramétereinek beállítását
végzi
Korszerű analóg és hibrid áramköröket működtet, az áramköröket, műszereket
vizsgálja
Mikroszámítógépet assembly szinten programoz
Lokális hálózatok (LAN) és ETHERNET hálózatok felépítését, paraméterezését,
üzemeltetését végzi
Világítástechnikai eszközöket, berendezéseket tervez és üzemeltet
Világítási hálózatokat tervez és üzemeltet
Számítógépes folyamatautomatizálási feladatokat végez
Folyamatirányító rendszerek vertikális szintjein elhelyezkedő eszközök kezelését,
továbbá ezeknek irányító hálózatokkal történő összekapcsolását megoldja
Ipari robotok működtetését, a robotokban és a CNC-technikában alkalmazott villamos
hajtásokat üzemeltet
A robotokban és a CNC-technikában alkalmazott érzékelőket az adott feladathoz
alkalmazza, illetve illeszti
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
A technológiai berendezések és a PLC illesztését elvégzi
Analóg és digitális hangtechnikai eszközöket működtet
Programozható irányító berendezéseket működtet
Szakmai villamos méréseket végez
Villamos hálózatok és berendezések szabványossági felülvizsgálatával kapcsolatos
méréseket végez
Villamos hálózatok és berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos
méréseket végez
Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi
készülékek vizsgálatát, ellenőrzését végzi
Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végez
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek)
legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi
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Korszerű vezetékes és vezeték nélküli híradástechnikai rendszereket működtet, az
áramköreit vizsgálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamos energetikai alapjai
B Híradástechnika
B Teljesítmény elektronika
B Villamos gépes
B CAD
B Számítógépes folyamat-automatizálás, folyamatirányítás
B Világítási hálózatok és berendezések
B Elektronikai technológia
B Számítógépes rendszerek és hálózatok
B Robotika
B Analóg és digitális elektronika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szerelési rajz olvasása, értelmezése
4
Szerelési rajz készítése
4
Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4
Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
4
Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
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Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
1180-06
1181-06
1190-06
1193-06
1194-06
1196-06

megnevezése
Korszerű munkaszervezés
Gazdálkodási, projektvezetési modul
Műszaki alapozás
Méréstechnika
Alkatrész művelettervezése, gyártása
Robot- és CNC-technika

Az 55 810 01 0010 55 13 azonosító számú, Villamosmérnök-asszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
1180-06
1181-06
1190-06
1193-06
1197-06
1198-06

megnevezése
Korszerű munkaszervezés
Gazdálkodási, projektvezetési modul
Műszaki alapozás
Méréstechnika
Villamos alapozás
Villamos szakmai modul
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8. A képzés szerkezete
Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens
megnevezésű szakképesítés-elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

361/2.0/1193-06

361/2.0/1193-06

361/1.0/1193-06

361/1.0/1190-06

361/2.0/1190-06 361/4.0/1190-06

361/2.0/1193-06

Hetek száma

361/3.0/1190-06

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
1
2 361/1.0/1180-06
2
361/2.0/1180-06
3
3
4
4
5
5
6
6
361/3.0/1180-06
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
361/4.0/1180-06
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
361/2.0/1181-06
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29 361/4.0/1190-06
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
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
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama: 360 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

361/3.0/1194-06

361/2.0/1194-06

361/1.0/1194-06

361/4.0/1194-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

361/1.0/1196-06

16

361/2.0/1196-06
361/2.0/1196-06

17
18

361/3.0/1194-06

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

361/1.0/1194-06

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
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Az 55 810 01 0010 55 13 azonosító számú, Villamosmérnök-asszisztens
megnevezésű szakképesítés-elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

361/4.0/1180-06

1
361/3.0/1180-06

361/1.0/1181-06

2
3
4
5
6

361/2.0/1181-06

7
8
9
10
11

361/1.0/1180-06

361/1.0/1190-06

12

361/1.0/1180-06

361/2.0/1193-06

13
14
15
16

361/2.0/1190-06

17
18
19
20
21

361/4.0/1190-06
361/1.0/1197-06

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

22
23
24
25
26

361/1.0/1193-06

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
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama: 360 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
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361/2.0/1197-06

361/2.0/1197-06 361/3.0/1197-06

361/4.0/1198-06 361/2.0/1198-06

361/3.0/1197-06 361/4.0/1197-06

361/4.0/1197-06 361/5.0/1197-06

361/7.0/1197-06

Hetek száma

361/6.0/1197-06

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
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
361/3.0/1190-06
15
15
16
16
17
17
361/1.0/1198-06
18
18
19
19
20 361/2.0/1197-06
20
21
21
22
22
23
23
361/3.0/1198-06
24
24
25
25
26 361/4.0/1198-06
26
27
27
28
28
29
29
361/5.0/1198-06
30
30
31
31
32
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

Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4
5
6
7
8

361/1.0/1180-06
361/2.0/1180-06
361/3.0/1180-06
361/4.0/1180-06
361/1.0/1181-06
361/2.0/1181-06
361/1.0/1190-06
361/2.0/1190-06

9

361/3.0/1190-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

361/4.0/1190-06
361/1.0/1193-06
361/2.0/1193-06
361/1.0/1194-06
361/2.0/1194-06
361/3.0/1194-06
361/4.0/1194-06
361/1.0/1196-06
361/2.0/1196-06
361/3.0/1196-06

Informatikai alapismeretek
ECDL ismeretek
Védelmi előírások
Jog és kommunikáció
Vállalkozási ismeretek
Projektmenedzsment
Matematika
Műszaki fizika
Műszaki kommunikáció és
dokumentáció
Anyag és gyártásismeret
Méréstechnika I.
Méréstechnika II.
Mechanika
Anyag- és gyártásismeret
Gyártástechnológia
Műhelygyakorlat
Irányítástechnika
Gépszerkezettan
CNC és robottechnika
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

4
0
24
48
56
42
112
14

0
0
0
0
0
0
0
14

10
72
0
0
0
0
0
0

14
72
24
48
56
42
112
28

42

0

0

42

28
30
30
56
14
182
0
28
14
56
780

0
30
30
0
0
12
0
0
0
0
86

14
0
0
0
0
0
112
0
14
112
334

42
60
60
56
14
194
112
28
28
168
1200
1560

Az 55 810 01 0010 55 13 azonosító számú, Villamosmérnök-asszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

20
21
22
23
24
25
26
27

óraszáma
azonosítója
361/1.0/1180-06
361/2.0/1180-06
361/3.0/1180-06
361/4.0/1180-06
361/1.0/1181-06
361/2.0/1181-06
361/1.0/1190-06
361/2.0/1190-06

megnevezése
Informatikai alapismeretek
ECDL ismeretek
Védelmi előírások
Jog és kommunikáció
Vállalkozási ismeretek
Projektmenedzsment
Matematika
Műszaki fizika
23

elméleti

6
0
15
54
35
55
90
15

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

0
0
0
0
0
0
0
0

9
66
0
0
0
0
0
15

összes

15
66
15
54
35
55
90
30
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361/3.0/1190-06

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

361/4.0/1190-06
361/1.0/1193-06
361/2.0/1193-06
361/1.0/1197-06
361/2.0/1197-06
361/3.0/1197-06
361/4.0/1197-06
361/5.0/1197-06
361/6.0/1197-06
361/7.0/1197-06
361/1.0/1198-06
361/2.0/1198-06
361/3.0/1198-06
361/4.0/1198-06
361/5.0/1198-06

9.

Műszaki kommunikáció és
dokumentáció
Anyag és gyártásismeret
Méréstechnika I.
Méréstechnika II.
Elektrotechnika I.
Elektrotechnika II.
Elektronika
Digitális technika
Automatika
Műszaki informatika
Mikrogépek alkalmazása
Villamos energetika
Villamos gépek
Híradástechnika
PLC alkalmazások
Robotok és CNC technika
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

30

0

0

30

30
30
30
45
30
30
30
30
0
15
42
42
42
42
42
780

0
30
30
30
30
30
30
0
30
30
15
15
15
15
15
315

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105

45
60
60
75
60
60
60
30
30
45
57
57
57
57
57
1200
1560

A szakképesítés-elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Az 5., 6., 8., 13., 15., 18., 20., 21., 22., 26., 28., 30. és 31. vizsgarész megkezdésének feltétele
a vizsgarészben megadott témában, a képzési programban előírt terjedelemben és határidőre
elkészített szakdolgozat leadása
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1180-06 Korszerű munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása,
minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján képzési vállalkozási forma kiválasztása, indításának,
működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla,
nyugta kibocsátása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1190-06 Műszaki alapozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott használt alkatrész szabadkézi vagy műszaki rajzának elkészítése,
dokumentálása, műszaki és gazdasági ajánlat készítése ennek az alkatrésznek
cseréjére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott konkrét feladathoz anyagrendelést állít össze, kalkulációt készít a
rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Összeállítja a szükséges eszközök listáját,
ismerteti az elvégzendő munkafolyamat lépéseit
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1193-06 Méréstechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Metrológiai és méréstechnikai feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott feladat szerinti mechanikai mérésekhez mérőeszközöket, műszereket
választ, elvégzi és kiértékeli a kijelölt méréseket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott feladat szerinti villamos áramkörök, illetve fogyasztók vagy nem villamos
mennyiség átalakító be és kimeneti jellemzőinek méréséhez mérőeszközöket,
műszereket választ, elvégzi és kiértékeli a kijelölt méréseket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 120
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1194-06 Alkatrész művelettervezése, gyártása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kiadott alkatrész műhelyrajza alapján a megmunkálási igény meghatározása,
felületelemenként a ráhagyás kiszámítása számítógép segítségével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai változatok összevetése, gazdasági számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A kiadott alkatrész műhelyrajza és technológiai utasítása alapján felszerszámozás,
műveletelemenkénti gépbeállítás, esztergálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 100
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A gyártáskor keletkezett forgács vizsgálata, az alkalmas forgácsalak
meghatározása, forgácstörő megoldások, forgácskeresztmetszet és a technológiai
paraméterek elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 25%
3. feladat 35%
4. feladat 25%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1196-06 Robot- és CNC-technika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
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NC program készítése, értelmezése, futtatása szerszám nélkül, futtatása
forgácsolással
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 100
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gépipari komplex feladat - szakdolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1197-06 Villamos alapozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektrotechnikai, elektronikai és digitálistechnika áramköri feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott feladat szerinti analóg áramkört összeállít, jellemzőinek méréséhez, illetve
az egység működésének ellenőrzéséhez mérőeszközöket választ, elvégzi és
kiértékeli a kijelölt méréseket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott feladat szerinti digitális áramkört összeállít, jellemzőinek méréséhez, illetve
az egység működésének ellenőrzéséhez mérőeszközöket választ, elvégzi és
kiértékeli a kijelölt méréseket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1198-06 Villamos szakmai modul
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott feladat szerinti szakmai összetett feladat elvégzése, áramkör, modell
összeállítása, adott előírt mérésekhez illetve feladathoz mérőeszközöket,
műszereket választ, elvégzi és kiértékeli a kijelölt méréseket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai (pl. villamos gépes, villamos hálózatos, energetikai, robotos, PLC-s,
híradástechnikai stb.) összetett feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szakdolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 20
Az 55 810 01 0010 55 13 azonosító számú, Villamosmérnök-asszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 30

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
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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
Mérnökasszisztens szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez”
c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű szakképesítéselágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1180-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

361/1.1/1180-06
361/1.2/1180-06
361/1.3/1180-06

4
0
0

0
0
0

0
6
4

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

14

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Az információtechnológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Szabványokat használ
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, működési elve
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Programozási alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismerjék a tanulók a számítógép részegységeinek működését, fejlődési irányait.
Képesek legyenek a későbbiekben egy számítógép megvásárlása előtt megfelelő döntést
hozni a konfiguráció tekintetében.
Ismerjék a számítógépes vírusok fajtáit, működési elvüket és a lehetséges védekezés
módszereit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépet használ általános célra.
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Ismeri az Internet működését, felépítését, adatcsomagok továbbításának módját
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
32

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Hálózati rendszert használ
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Hálózati rendszert használ
Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik
Számítógépes alkalmazói programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
B típus Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
C típus Számítógépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismerkedik a számítógépes operációs rendszerekkel
Megismeri a számítógépes alkalmazói programokat
Megismeri az üzemeltetés, adatmentés és archiválás módszereit
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1180-06

ECDL ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

361/2.1/1180-06
361/2.2/1180-06
361/2.3/1180-06
361/2.4/1180-06
361/2.5/1180-06
361/2.6/1180-06

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szövegszerkesztő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsajátítja és gyakorolja a szövegszerkesztői feladatokat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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361/2.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táblázatkezelő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsajátítja és gyakorolja a táblázatkezelői feladatokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
35

Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri, elsajátítja és alkalmazza az adatbázis kezelő programokat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentációkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri és elsajátítja a grafikai és prezentációs programokat
Megismeri a különböző médiaelemek alkalmazási lehetőségeit a prezentáció
elkészítésében
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.5/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Operációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Szoftverek telepítése
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C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző operációs rendszerek megismerése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.6/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Interneten és hálózati rendszerben való kommunikációs lehetőségek megismerése
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3. TANANYAGEGYSÉG

361/3.0/1180-06

Védelmi előírások

azonosítója

szk
szk

361/3.1/1180-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges és
előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és -irányítással kapcsolatos feladatot végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megismeri a gépészeti szakterületekre jellemző és használatos munkavédelmi előírásokat

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges és
előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri a gépészeti szakterületekre jellemző és használatos tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

361/4.0/1180-06

Jog és
kommunikáció

azonosítója

szk
szk

361/4.1/1180-06
361/4.2/1180-06

4
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jog, közjog és polgári jog
C típus Az adatok technikai és jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető adatvédelmi és termék jogvédelmi ismeretek megismertetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai angol nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában, magyar és idegen nyelven
Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
C típus Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
2. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépipari szakterületeken és az informatikában használatos angol szavak, kifejezések
elsajátítása
Egyszerűbb működési- és üzembehelyezési leírások lefordítása magyar nyelvre
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5. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1181-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk

361/1.1/1181-06
361/1.2/1181-06

42
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0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozás/gazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Piac, a piaci mechanizmus, piactípusok, piaci szabályozás
Vállalat és vállalkozás
A gazdasági szektorok és jellemzői
Infláció, infláció okai, típusai
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, az Európai Unió intézményi rendszere
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1181-06
44
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A tananyagelem megnevezése:
Munkaerőpiaci ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitelszervezés
C típus Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
C típus Európai és hazai munkaerőpiac
C típus Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaerőpiaci alapismeretek
Hazai- és európai munkaerőpiac
Álláshirdetési- és keresési technikák, önéletrajz írási formakövetelmények
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6. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1181-06

Projektmenedzsment

azonosítója

szk
szk
szk

361/2.1/1181-06
361/2.2/1181-06
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7
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Projekttervezés, -vezetés, -dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények meghatározásában
Közreműködik a munkaterv, a költségterv kidolgozásában, a kockázatelemzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
C típus Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
C típus Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Projektterv készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Menedzsment alapfogalmak, menedzsment és feladatai
Problémakezelés, problémamegoldás a menedzsmentben
Projekt célok meghatározása, projektfajták, projekttervezés
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnika, hírközlő és kommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a szükséges hardver, szoftver, operációs rendszer és kliensoldali programok
kiválasztásában, a környezet kialakításában, meghatározza ennek eszközszükségletét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektmenedzsment
C típus Kommunikáció
C típus Tárgyalások tervezése, szervezése
C típus Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)
C típus Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C típus Viselkedéskultúra
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi nyelvhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esettanulmány készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Projektmenedzsment feladatok elkészítéséhez szükséges hardver, szoftver, operációs
rendszer és kliensoldali programok megismerése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektdokumentálási módszerek és eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 40%
Projekt dokumentáció készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Projekt dokumentálási módszerek és eszközök megismerése, elsajátítása

48

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1190-06

Matematika

azonosítója

szk
szk
szk
szk

361/1.1/1190-06
361/1.2/1190-06
361/1.3/1190-06
361/1.4/1190-06

28
28
28
28

0
0
0
0

0
0
112
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Halmazelméleti alapok, lineáris algebra, vektorgeometria, komplex számok,
számsorozatok
Egyváltozós valós függvények
Differenciálszámítás
Egyváltozós függvények integrálszámítása
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Halmazelméleti alapok, lineáris algebra, vektorgeometria, komplex számok,
számsorozatok
Egyváltozós valós függvények
Differenciálszámítás
Egyváltozós függvények integrálszámítása, az integrálszámítás alkalmazásai /terület- és
térfogatszámítás/
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
C típus Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végtelen sorok
Differenciálegyenletek
Többváltozós függvények.
Valószínűség számítás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.4/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika II. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
C típus Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végtelen sorok
Differenciálegyenletek
Többváltozós függvények
Valószínűség számítás
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki fizika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai mennyiségek és ezek mértékegységének megismerése
Mozgások leírásához használt fogalmak, a mozgás törvényei
Termodinamika alapjai, főtételei
Optika
Hullámmozgások, energiaátvitel folyadékokban
Elektrotechnika alapjainak elsajátítása. Egyen- és váltakozó áramkörök számításai
Gépek egyenletes üzeme/egyensúly, munka, hatásfok, súrlódás, veszteség, fordulatszám
mérése, forgatónyomaték mérése
Munka- erő- és villamosgépek áttekintése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki fizika I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai mennyiségek és ezek mértékegységének megismerése
Mozgások leírásához használt fogalmak, a mozgás törvényei
Termodinamika alapjai, főtételei
Optika
Hullámmozgások, energiaátvitel folyadékokban
Elektrotechnika alapjainak elsajátítása. Egyen és váltakozó áramkörök számításai
Gépek egyenletes üzeme/egyensúly, munka, hatásfok, súrlódás, veszteség, fordulatszám
mérése, forgatónyomaték mérése
Munka- erő- és villamosgépek áttekintése
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki kommunikáció és dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, berendezésekről
Műszaki kiviteli terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot,
elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot, nyomvonalrajzokot, installációs rajzokat stb.)
Elvi működési rajzok alapján szerelési rajzokat készít
Dokumentálja az elvégzett munkát
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki informatika
B típus Műszaki dokumentáció
B típus Munkavégzési technikák
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
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Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Műszaki rajz készítése 30%
Műhelyrajz készítés tárgyról 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ábrázoló geometriai alapok elsajátítása/perspektívikus-, axonometrikus-, Monge féle
ábrázolás/
Szabványosítási alapismeretek elsajátítása
Műszaki ábrázolási lehetőségek megismerése, elsajátítása/nézet, metszet, szelvény,
egyszerűsített méretmegadás, jelképes ábrázolás/
Adott tárgyról műhelyrajz, műszaki rajz készítése
A valóságos test térbeli kiterjedése. Felületjellemzők, az érdesség és a hullámosság
megadása. Mérettűrés, illesztés, tűrés és illesztési rendszerek. Alak- és helyzettűrések,
tűréstechnikai számítások
A villamos rendszerek rajzai. A villamos rendszerek dokumentációinak fajtái. A villamos
rendszerek rajzainak általános előírásai

57

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

361/4.0/1190-06

Anyag és
gyártásismeret

azonosítója

szk
szk

361/4.1/1190-06
361/4.2/1190-06

28
0

0
0

0
14

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

42

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag és gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Felméri az eszköz-, anyag- és munkavégzési időszükségletet
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Műszaki kiviteli terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot,
elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot, nyomvonalrajzokot, installációs rajzokat stb.)
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Dokumentálja az elvégzett munkát
Hatósági engedélyezési eljárási igényt felismer, végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Műszaki fizika
B típus Anyagismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok felosztása, egyes anyagcsoportok jellegzetes tulajdonságainak megismerése
A szerkezeti anyagok körében alkalmazott anyagvizsgálatok megismerése
Fémes anyagok szerkezete, képlékeny alakváltozása, újrakristályosodása
Az acélok egyensúlyi és nem egyensúlyi állapotának megismerése
Fémes anyagok nem egyensúlyi szerkezetei
Az ötvözők hatása
Az acélok csoportosítása, szabványosítási szempontjai
Az alumínium és a réz ötvözetei, felhasználási területei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag és gyártásismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Dokumentációval előkészül szerelési feladatokra
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
Megtervezi tevékenységét és előkészül az elvégzendő munkafolyamatokra, a munka
ellenőrzésére
Biztosítja a munkavégzés eszközeit és anyagait
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
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Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgáló laboratórium
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakítóvizsgálat
Keménységmérés
Törésmechanikai vizsgálat
Újrakristályosító vizsgálat
Zömítő vizsgálat
Mikroszkópos vizsgálat
Lehülési görbe felvétele
Roncsolásmentes vizsgálatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1193-06

Méréstechnika I.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

361/1.1/1193-06
361/1.2/1193-06
361/1.3/1193-06
361/1.4/1193-06
361/1.5/1193-06
361/1.6/1193-06
361/1.7/1193-06
361/1.8/1193-06
361/1.9/1193-06
361/1.10/1193-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Metrológiai alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A méréstechnika tárgya, helye, a mérés definíciója, célja. Metrológiai alapok.
Mértékegységrendszer kialakítása, elve. Az SI mértékegységrendszer felépítése és
alkalmazása. Villamos etalonok.
Villamos jelek és felosztásuk. Jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása. Példák jelek
jellemzőinek számítására. Mérési eredmények és megadásuk.
Mérési hibák és megadási módjaik. Példák hibaszámításra. Mérések dokumentálása.
Mérési sorozat és kiértékelése. Mérések dokumentálása, mérési eredmények ábrázolása.
Példák mérési sorozatokra
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Metrológiai alapok-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az SI mértékegységrendszer alkalmazása.
Jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása. Példák jelek jellemzőinek számítására.
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Gyakorlatok, példák hibaszámításra. Feladatok mérési sorozat felvételére és kiértékelése.
Mérések dokumentálása, mérési eredmények ábrázolása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések elektromechanikus műszerekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőműszerek csoportosítása. Elektromechanikus műszerek általános felépítése,
jellemzői. Az állandómágnesű műszer felépítése, működése, skálaegyenlete, jellemzői,
hibatényezői. Az állandómágnesű műszer alkalmazása, méréshatár bővítése
Analóg ellenállásmérés módszerei, jellemzői. Soros, párhuzamos ellenállásmérők,
egyenáramú hidak és alkalmazásaik. Kompenzációs egyenfeszültség mérés elve,
megvalósítása, pontossága. Precíziós kompenzátor
Elektrodinamikus műszer felépítése, működése, skálaegyenlete, jellemzői, hibatényezői.
Az elektrodinamikus műszer alkalmazása áram és feszültség és teljesítmény mérésére
Lágyvasas műszer felépítése, működése, skálaegyenlete, jellemzői, hibatényezői és
alkalmazása
Analóg elektronikus feszültségmérők
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.4/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések elektromechanikus műszerekkel-gyakorlat
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési gyakorlatok elektromechanikus és analóg elektronikus műszerek alkalmazására

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.5/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos jelek függvénykapcsolatának mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Önállóság
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oszcilloszkóp (analóg és digitális) felépítése, működési elve, méréstechnikai
alkalmazására
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.6/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos jelek függvénykapcsolatának mérése-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
1. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési gyakorlatok oszcilloszkópok alkalmazására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.7/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések digitális műszerekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Digitális technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális műszerek felosztása, jellemzőik. Digitális frekvencia, periódusidő és időmérők
Digitális egyenfeszültség mérők működése és jellemzői. Digitális váltakozófeszültség
mérők működése és jellemzői. Digitális multiméterek
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.8/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések digitális műszerekkel-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Digitális technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési gyakorlatok digitális műszerek alkalmazására. A digitális műszerrel való mérés és a
mért időfüggvény összehasonlítása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.9/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítménymérések, generátorok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Teljesítménymérő kapcsolások és módszerek, fogyasztásmérő.
Generátorok felosztása, általános felépítése. Hanggenerátorok és függvény-generátorok
felépítése, működése, jellemzői, kezelésük
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.10/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítménymérések, generátorok alkalmazása-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Mérési gyakorlatok egyenáramú, egy és háromfázisú teljesítmény mérésére.
Generátorok méréstechnikai alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérés jogi háttere. Mérésügyi törvény, joghatással járó mérések. Hitelesítés, (MKEH.)
Mérőeszközök direktíva. Kalibrálás folyamata, dokumentálása, validálás, verifikálás,
konfirmálás
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A kalibráló laboratóriumokkal szemben támasztott követelmények. A mérési
bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál
Mérések egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel. A mérési eredmények kiértékelése
számítógépes támogatással
Furatok, furathelyzetek, menetes alkatrészek mérése. Köralakhiba mérése. Fogaskerekek
mérése, minősítése. Felületi érdesség mérése
Ellenőrzési terv készítése adott alkatrész méréséhez, mérőeszköz választás, a mérés
elvégzése, az eredmények kiértékelése, munkadarab minősítése
Optikai elven működő hosszmérő eszközök
Felületi érdesség mérőszámai, felületi érdesség mérés eszközei. Mérés és kiértékelés

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai jellemzők mérése-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Mechanikai mérőlaboratórium
Mechanikai mérőszoba
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőeszközök kalibrálásának gyakorlata.
Mérés egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel. A mérési eredmény megadása. A
mérési eredmény kiértékelése számítógépes támogatással. Dokumentálás.
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Mechanikai mérések gyakorlatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékelők és mérőátalakítók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem villamos mennyiségek mérését átalakítókkal végzi
Nyomás, tömeg, erő, nyomaték, mechanikai munka, hőmérséklet, sűrűség állapotok
jellemzőit mér
Sebesség, gyorsulás, rezgés állapotjellemzőket mér, kiértékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Érzékelők és mérő-átalakítók: általános tulajdonságai, jellemzői. Érzékelők működése a
fizikai jellemző változása alapján. Intelligens érzékelők
Ellenállás-, induktivitás, kapacitás változáson alapuló, optikai, stb. átalakítók. Az
átalakítók működési elve, jellemző tulajdonságai, alkalmazásának lehetőségei
Érzékelők alkalmazása nem villamos mennyiségek mérésére. Helyzet, elmozdulás,
távolság, mérése átalakítókkal. Az átalakítók alkalmazása, jellemző tulajdonságai,
kiválasztás szempontjai és eljárása, példák gyakorlati felhasználásokra
Érzékelők alkalmazása nem villamos mennyiségek mérésére. Hőmérséklet, nyomás,
mérése átalakítókkal. Az átalakítók alkalmazása, jellemző tulajdonságai, kiválasztás
szempontjai és eljárása, példák gyakorlati felhasználásokra
74

Erő és nyomaték, gyorsulás - lassulás, áramló közeg mérése átalakítókkal. Az átalakítók
alkalmazása, jellemző tulajdonságai, kiválasztás szempontjai és eljárása, példák gyakorlati
felhasználásokra
Távadók és kimeneti jeleik. Kapcsolási megoldások, a legelterjedtebb jeltartományok, a
kimeneti jelek létrehozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékelők és mérőátalakítók alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem villamos mennyiségek mérését átalakítókkal végzi
Nyomás, tömeg, erő, nyomaték, mechanikai munka, hőmérséklet, sűrűség állapotok
jellemzőit mér
Sebesség, gyorsulás, rezgés állapotjellemzőket mér, kiértékel
Méréssel ellenőrzi az átalakítók működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Érzékelők alkalmazása nem villamos mennyiségek mérésére. Mérések az átalakítókkal ,
jellemző tulajdonságaik megismerése, kiválasztás szempontjai és eljárása, példák
gyakorlati felhasználásokra
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.5/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
3D mérések alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3D méréstechnika alapismeretei. 3D mérőgépek, mérés, mérési eredmény kiértékelés

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.6/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
3D mérések alapjai-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
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Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Mechanikai mérőlaboratórium
Mechanikai mérőszoba
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3D mérőgépek alkalmazása, mérések 3D mérőgépekkel, mérési eredmények kiértékelése.
Mérések pneumatikus és villamos finomtapintókkal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1194-06

Mechanika

azonosítója

szk
szk
szk
szk

361/1.1/1194-06
361/1.2/1194-06
361/1.3/1194-06
361/1.4/1194-06

14
14
14
14

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erőrendszerek, tartószerkezetek statikája
Nem ideális kényszerek ellenállásai, súrlódás
Súlypont számítás, síkidomok első és másodrendű nyomatékai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

56

Mechanika I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erőrendszerek, tartószerkezetek statikája
Nem ideális kényszerek ellenállásai, súrlódás
Súlypont számítás, síkidomok első és másodrendű nyomatékai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feszültségek és alakváltozások elmélete
Elemi igénybevételek: húzás-nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás
Nyomott rudak kihajlása
Szilárdságtani méretezés, munka és energiatételek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.4/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika II. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fezsültségek és alakváltozások elmélete
Elemi igénybevételek: húzás-nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás
Nyomott rudak kihajlása
Szilárdságtani méretezés, munka és energiatételek
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14. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1194-06
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gyártásismeret
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az anyagok tulajdonságainak megváltoztatására, az alkalmas módszereket
Beszállítói igényt felmér, megoldást kialakít
A termék konstrukciós és gyártási igényei alapján felismeri az alkalmazható szerkezeti
anyagok és azok gyártásának jellemző korlátait
Megtervezi a jellegzetes anyagcsoportok mikro-szerkezet változtató hőkezelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes anyagok
B típus Anyagvizsgálatok
B típus Fémes anyagok tulajdonságainak változtatása hőkezeléssel
C típus Termikus megmunkálások
D típus Különleges technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőkezelés célja, felosztása
Fémek hőmérsékletváltozás okozta szerkezetváltozásainak áttekintése
Hőkezelő kemencék megismerése
Acélok és nem vasfémek hőkezelései
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15. TANANYAGEGYSÉG

361/3.0/1194-06

Gyártástechnológia
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamatok tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai, anyagmozgatási feladatokat végez
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
A gyártástechnológiai tervek alapján meghatározza a folyamat szerszámait, jellemző
paramétereit
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Meghatározza a gyártási, mérési, szerelési méretláncokat az alkatrészek jellemző
felületei, bázisa alapján
A termék szerelési egységekre bontásának feladatait elvégzi
A legfontosabb szerelési eljárások technológiai tartalmát ismeri, és paramétereit
meghatározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgácsolás
B típus Szerszámgépek
D típus Különleges technológiák
C típus CAM szoftver
C típus Előgyártási technológiák
B típus Mechanikai technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
4. szint Géprajz készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
2. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgácsolással előállítható alkatrészek technológiájának elsajátítása
A gyártórendszer megismerése és alkalmazása
A gyártás költségeit meghatározó paraméterek megtervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamatok tervezése gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai, anyagmozgatási feladatokat végez
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
A gyártástechnológiai tervek alapján meghatározza a folyamat szerszámait, jellemző
paramétereit
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Meghatározza a gyártási, mérési, szerelési méretláncokat az alkatrészek jellemző
felületei, bázisa alapján
A termék szerelési egységekre bontásának feladatait elvégzi
A legfontosabb szerelési eljárások technológiai tartalmát ismeri, és paramétereit
meghatározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Forgácsolás
B típus Szerszámgépek
D típus Különleges technológiák
C típus CAM szoftver
C típus Előgyártási technológiák
B típus Mechanikai technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
4. szint Géprajz készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
2. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgácsolással előállítható alkatrészek technológiájának elsajátítása
A gyártórendszer megismerése és alkalmazása
A gyártás költségeit meghatározó paraméterek megtervezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.3/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Szereléstechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártási és szerelési folyamatokat felismer, kialakít
Gyártó rendszereket, rendszerelemeket kiválaszt, üzemeltet, karbantart
Termelő-berendezéseket működtet
Megtervezi a termék élettartamán belül az anyagok technológiai körfolyamatát
Meghatározza az élettartamot az egyes anyagok üzemeltetési tulajdonsága,
károsodásállóság alapján
A szerelési folyamat főbb szakaszait egymáshoz hangolja
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A legfontosabb szerelési eljárások technológiai tartalmát ismeri, és paramétereit
meghatározza
Kiválasztja az alkalmas méretlánc-megoldó módszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkárosodás
C típus CAM szoftver
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Géprajz készítése
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerelés szervezési formái
Szerelési szintek meghatározása
Szerelési méretlánc felépítése, megoldása
A szerelés gyártóberendezései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.4/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Előgyártás és kötéstechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az anyagegyesítési eljárásokat, azok jelentőségét felismeri, alkalmazza
Az anyagkötési eljárásokat kiválasztja, alkalmazza
Beszállítói igényt felmér, megoldást kialakít
Dönt a különböző elő-gyártmányok jellemző kialakításáról
Előírja az anyagok felületkezelését funkcionális hatásuk alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes anyagok
C típus Termikus megmunkálások
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D típus Különleges technológiák
C típus Előgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
4. szint Géprajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersvas- és acélgyártási technológiák
Kohászati félkész gyártmányok előállításának technológiái
Öntészeti, kovácsolási, lemezalakítási eljárások megismerése
Hegesztési és forrasztási eljárások megismerése
Felületbevonatoló eljárások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.5/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsolás és szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártóképességet, gépképességet meghatároz
Gyártó rendszereket, rendszerelemeket kiválaszt, üzemeltet, karbantart
Beszállítói igényt felmér, megoldást kialakít
Korszerű folyamatirányító eszközöket kezel és a számítógépes folyamatirányító
programokat alkalmaz
A munkadarab jellemzői alapján kiválasztja a forgácsolási módokat, megtervezni
az alap megmunkálási eljárások technológiáját, kiválasztja a legfontosabb forgácsoló
szerszámokat
Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
A gyártástechnológiai tervek alapján meghatározza a folyamat szerszámait, jellemző
paramétereit
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Forgácsolás
B típus Szerszámgépek
C típus CAM szoftver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgácsképződés folyamatának és jellemzőjének, kísérőjelenségeinek áttekintése
A legfontosabb szerszámok, szerszámanyagok jellemzői, kialakításai
Technológiai paraméterek meghatározása különböző szerszámok, eljárások esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.6/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsolás és szerszámai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártóképességet, gépképességet meghatároz
Gyártó rendszereket, rendszerelemeket kiválaszt, üzemeltet, karbantart
Beszállítói igényt felmér, megoldást kialakít
Korszerű folyamatirányító eszközöket kezel és a számítógépes folyamatirányító
programokat alkalmaz
A munkadarab jellemzői alapján kiválasztja a forgácsolási módokat, megtervezni
az alap megmunkálási eljárások technológiáját, kiválasztja a legfontosabb forgácsoló
szerszámokat
Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
A gyártástechnológiai tervek alapján meghatározza a folyamat szerszámait, jellemző
paramétereit
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgácsolás
B típus Szerszámgépek
C típus CAM szoftver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Problémaelemzés, -feltárás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgácsképződés folyamatának és jellemzőjének, kísérőjelenségeinek áttekintése
A legfontosabb szerszámok, szerszámanyagok jellemzői, kialakításai
Technológiai paraméterek meghatározása különböző szerszámok, eljárások esetén
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.7/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakítás és szerszámai I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a különböző elő-gyártmányok jellemző kialakításáról
A forgács nélküli alakítás alkalmazhatósága érdekében meghatározza a képlékeny alakítás
lényegi jellemzőit
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszámgépek
C típus Fémes anyagok
C típus Anyagkárosodás
C típus Előgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Géprajz készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képlékeny alakító eljárások rendszerezése, az alakító szerszámok felépítése, működése
Az alakító szerszámok felépítése, működése, aktív és kiegészítő elemeik pontossága,
élettartama
A kivágó, lyukasztó, finomkivágó szerszámok tervezési alapjainak elsajátítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.8/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakítás és szerszámai I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a különböző elő-gyártmányok jellemző kialakításáról
A forgács nélküli alakítás alkalmazhatósága érdekében meghatározza a képlékeny alakítás
lényegi jellemzőit
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszámgépek
C típus Fémes anyagok
C típus Anyagkárosodás
C típus Előgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Géprajz készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tervezési feladat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
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14 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képlékeny alakító eljárások rendszerezése, az alakító szerszámok felépítése, működése
Az alakító szerszámok felépítése, működése, aktív és kiegészítő elemeik pontossága,
élettartama
A kivágó, lyukasztó,finomkivágó szerszámok tervezési alapjainak elsajátítása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.9/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakítás és szerszámai II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a különböző elő-gyártmányok jellemző kialakításáról
A forgács nélküli alakítás alkalmazhatósága érdekében meghatározza a képlékeny alakítás
lényegi jellemzőit
Alkalmazza a hajlítási, a mélyhúzási, a hidegfolyatási műveleteket, a legfontosabb
számításaival, gépeivel, szerszámaival
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszámgépek
C típus Fémes anyagok
C típus Anyagkárosodás
C típus Előgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Géprajz készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mélyhúzó, hajlító, zömítő, süllyesztékes kovácsszerszámok tervezési alapjai
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.10/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakítás és szerszámai II. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a különböző elő-gyártmányok jellemző kialakításáról
A forgács nélküli alakítás alkalmazhatósága érdekében meghatározza a képlékeny alakítás
lényegi jellemzőit
Alkalmazza a hajlítási, a mélyhúzási, a hidegfolyatási műveleteket, a legfontosabb
számításaival, gépeivel, szerszámaival
A mechanika törvényeit felismerve alapvető terhelhető, terhelhetőségi számításokat,
vizsgálatokat végez
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Meghatározza a termék működési funkciójából a gyártási tűréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszámgépek
C típus Fémes anyagok
C típus Anyagkárosodás
C típus Előgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Géprajz készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tevezési feladat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mélyhúzó, hajlító, zömítő, süllyesztékes kovácsszerszámok tervezési alapjai
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.11/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámgépek és karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépipari berendezések, és készülékek üzemvitelét látja el
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Termelő-berendezéseket működtet
Közreműködik a gépipari berendezések üzembe helyezésében, működtetésében, műszaki
felügyeletében és karbantartásában
Meghatározza és kiválasztja a szerszámgépeket és kiszolgáló berendezéseket az
alkalmazott technológia esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszámgépek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos szerszámgépek feladatának, főbb egységeinek, megmunkáló képességének
elsajátítása
A megismert szerszámgépek alapján a kopási károsodási folyamatok áttekintése.
A karbantartás jelentőségének és megoldásainak megismerése
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16. TANANYAGEGYSÉG

361/4.0/1194-06

Műhelygyakorlat

azonosítója

szk
szk

361/4.1/1194-06
361/4.2/1194-06

0
0

0
0

28
112
84

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Műhelygyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
Termelő-berendezéseket működtet
Termelési infrastruktúra kialakításában részt vesz
A munkadarab jellemzői alapján kiválasztja a forgácsolási módokat, megtervezni
az alap megmunkálási eljárások technológiáját, kiválasztja a legfontosabb forgácsoló
szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgácsolás
B típus Szerszámgépek
C típus CAM szoftver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyetemes esztergagépen egyszerű hengeres felület, és beszúrás esztergálása önállóan
Lépcsős tengely nagyoló és simító esztergálása önállóan
Egyszerű fúrási feladatok begyakorlása
Egyszerű és lépcsős síkfelületek marása önállóan
Köszörűkorongok és a munkadarabok felfogása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1194-06
A tananyagelem megnevezése:
Műhelygyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a legfontosabb szerszámgépekkel elérhető jellegzetes megmunkálási
alakzatokat és gyártási pontosságokat
Termelő-berendezéseket működtet
Termelési infrastruktúra kialakításában részt vesz
A munkadarab jellemzői alapján kiválasztja a forgácsolási módokat, megtervezni
az alap megmunkálási eljárások technológiáját, kiválasztja a legfontosabb forgácsoló
szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgácsolás
B típus Szerszámgépek
C típus CAM szoftver
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos forgácsolási ismeretek önálló alkalmazása egy összetett alkatrész
legyártásával
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17. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1196-06

Irányítástechnika

azonosítója

szk

361/1.1/1196-06

28

0

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
Irányítástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a robotokban és a CNC-technikában alkalmazott érzékelőket, azokat az adott
feladathoz alkalmazza, illetve illeszti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pneumatikus rendszerek elemei
C típus Hidraulikus rendszerek elemei
B típus Szervopneumatika, PLC
B típus Robotirányítás alapjai (D-H)
C típus Irányítástechnika
C típus Gépi látás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
2. szint Hidraulikus, pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus kapcsolási rajz készítése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Rugalmasság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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28

Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Irányítástechnika alapfogalmai, szabályozás, vezérlés, különböző fizikai rendszerek
analógiája
Digitális technika alapjai, kombinációs feladatok, logikai függvények egyszerűsítése
algebrai, táblázatos és numerikus módon
Pneumatikus és hidraulikus rendszerek elemei, vezérlési rendszerek tervezése
Programozható logikai vezérlők
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18. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1196-06

Gépszerkezettan

azonosítója

szk
szk

361/2.1/1196-06
361/2.2/1196-06

14
0

0
0

0
14

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

28

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépszerkezettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a többtengelyes CNC gépek felületképző mozgásait és stratégiáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépi látás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntött, kovácsolt, hegesztett szerkezeti elemek
Különböző egyenes vonalú és forgó mozgást megvezető konstrukciók /vezetékek,
csapágyak/
A kulisszás és a forgattyús hajtómű
Robotkarok felépítése, megfogók szerkezete
Fölé- és aláhangolt gépalapozások, lengéscsillapítók
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Hegesztett acélszerkezetek kapcsolatai
Hegesztett oszlopok, gerendák szelvénye, kapcsolataik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépszerkezettan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a többtengelyes CNC gépek felületképző mozgásait és stratégiáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépi látás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntött, kovácsolt, hegesztett szerkezeti elemek
Különböző egyenes vonalú és forgó mozgást megvezető konstrukciók /vezetékek,
csapágyak/
A kulisszás és a forgattyús hajtómű
Robotkarok felépítése, megfogók szerkezete
Fölé- és aláhangolt gépalapozások, lengéscsillapítók
Hegesztett acélszerkezetek kapcsolatai
Hegesztett oszlopok, gerendák szelvénye, kapcsolataik
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19. TANANYAGEGYSÉG

361/3.0/1196-06

CNC és
robottechnika

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

361/3.1/1196-06
361/3.2/1196-06
361/3.3/1196-06
361/3.4/1196-06
361/3.5/1196-06

28
0
28
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
14
0 168
14
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
CNC és robottechnika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a CNC vezérlések megoldásait
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Meghatározza az CNC gépek és robotok koordináta-rendszereit, jellegzetes pontjait, a
vezérlési korrekciókat
Ismeri és alkalmazza a többtengelyes CNC gépek felületképző mozgásait és stratégiáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
/Műveletek gyakorlása 40%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
NC gépek kifejlesztésének története. A vezérlők fejlődése, felosztása, pont, szakasz, pálya
vezérlők. Az alapgép általános felépítése
Számítógép az NC vezérlőkben (CNC, DNC) Több processzoros vezérlők felépítése. A
folyamatirányító számítógép alkalmazása, perifériák.
Hajtások. Főhajtás, egyenáramú és frekvencia váltós hajtások és szabályozásuk
Vezetékek. Csúszó és súrlódó vezetékek. Golyósorsók.
Gyártócella. Mdb, szerszám, készülékfolyam feladata, elemei. Felügyeleti megoldások
Szerszámellátás eszközei. Szerszámváltás és szerszámcserélés
Megmunkáló központok morfológiája, építő elemei
Gyártócella. Mdb, szerszám, készülékfolyam feladata, elemei. Felügyeleti megoldások

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
CNC és robottechnika I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a CNC vezérlések megoldásait
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Meghatározza az CNC gépek és robotok koordináta-rendszereit, jellegzetes pontjait, a
vezérlési korrekciókat
Ismeri és alkalmazza a többtengelyes CNC gépek felületképző mozgásait és stratégiáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
NC gépek kifejlesztésének története. A vezérlők fejlődése, felosztása, pont, szakasz, pálya
vezérlők. Az alapgép általános felépítése
Számítógép az NC vezérlőkben (CNC, DNC) Több processzoros vezérlők felépítése. A
folyamatirányító számítógép alkalmazása, perifériák
Hajtások. Főhajtás, egyenáramú és frekvencia váltós hajtások és szabályozásuk
Vezetékek. Csúszó és súrlódó vezetékek. Golyósorsók
Gyártócella. Mdb, szerszám, készülékfolyam feladata, elemei. Felügyeleti megoldások
Szerszámellátás eszközei. Szerszámváltás és szerszámcserélés
Megmunkáló központok morfológiája, építő elemei
Gyártócella. Mdb, szerszám, készülékfolyam feladata, elemei. Felügyeleti megoldások

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.3/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
CNC és robottechnika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a CNC vezérlések megoldásait
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Meghatározza az CNC gépek és robotok koordináta-rendszereit, jellegzetes pontjait, a
vezérlési korrekciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Robotirányítás alapjai (D-H)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
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Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Manipulátorok felépítése, választéka, PLC vezérlése
Robot kinematikák, a kinematika hatása a pontosságra
Ipari robotok végrehajtó és megfogó szerkezetei
Robot vezérlők
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.4/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
CNC és robottechnika II. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a CNC vezérlések megoldásait
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Meghatározza az CNC gépek és robotok koordináta-rendszereit, jellegzetes pontjait, a
vezérlési korrekciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Robotirányítás alapjai (D-H)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Manipulátorok felépítése, választéka, PLC vezérlése
Robot kinematikák, a kinematika hatása a pontosságra
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Ipari robotok végrehajtó és megfogó szerkezetei
Robot vezérlők
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.5/1196-06
A tananyagelem megnevezése:
CNC gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az ipari robotok és a CNC gépek felépítését, főbb szerkezeti elemeit, az alkalmazott
villamos hajtásokat
Ismeri és alkalmazza a CNC vezérlések megoldásait
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Meghatározza az CNC gépek és robotok koordináta-rendszereit, jellegzetes pontjait, a
vezérlési korrekciókat
Ismeri és alkalmazza a többtengelyes CNC gépek felületképző mozgásait és stratégiáit
Az üzembe helyezéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető teendőket ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Robotirányítás alapjai (D-H)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkadarab rajz alapján CNC alkatrészprogram összeállítása 2D és 2,5D vezérlésekre
CNC gép üzembehelyezése, nullpontfelvétel, szerszám bemérés gépen belül és kívül
Program tesztelése. Szimulációs program használata. Száraz futás, teszt üresen, grafikus
tesztelés esztergán és marógépen
Próba futtatás, a fellépő hibák felismerése, javítása
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Mdb alkatrészprogramjának sorozat gyártása. A gyártás során felmerülő hibák
kiküszöbölése. Mérés, korrekciózás
Karbantartási feladatok elvégzése a munka megkezdése előtt és után. Gép állapotkövetése
pontossági vizsgálattal, SPC segítségével
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Az 55 810 01 0010 55 13 azonosító számú, Villamosmérnök-asszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Az információtechnológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Szabványokat használ
Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, működési elve
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Programozási alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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6 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismerjék a tanulók a számítógép részegységeinek működését, fejlődési irányait.
Képesek legyenek a későbbiekben egy számítógép megvásárlása előtt megfelelő döntést
hozni a konfiguráció tekintetében.
Ismerjék a számítógépes vírusok fajtáit, működési elvüket és a lehetséges védekezés
módszereit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépet használ általános célra.
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Ismeri az Internet működését, felépítését, adatcsomagok továbbításának módját
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
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Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Hálózati rendszert használ
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Asszisztensi feladatkörben, mérnöki munkában közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
B típus Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
C típus Számítógépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismerkedik a számítógépes operációs rendszerekkel
Megismeri a számítógépes alkalmazói programokat
Megismeri az üzemeltetés, adatmentés és archiválás módszereit
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1180-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szövegszerkesztő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsajátítja és gyakorolja a szövegszerkesztői feladatokat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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361/2.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táblázatkezelő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsajátítja és gyakorolja a táblázatkezelői feladatokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
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Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri, elsajátítja és alkalmazza az adatbázis kezelő programokat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentációkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri és elsajátítja a grafikai és prezentációs programokat
Megismeri a különböző médiaelemek alkalmazási lehetőségeit a prezentáció
elkészítésében
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.5/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Operációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Szoftverek telepítése
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző operációs rendszerek megismerése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.6/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Interneten és hálózati rendszerben való kommunikációs lehetőségek megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges
és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megismeri a gépészeti szakterületekre jellemző és használatos munkavédelmi előírásokat

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges
és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri a gépészeti szakterületekre jellemző és használatos tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
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23. TANANYAGEGYSÉG

361/4.0/1180-06

Jog és
kommunikáció

azonosítója

szk
szk

361/4.1/1180-06
361/4.2/1180-06

4
50

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jog, közjog és polgári jog
C típus Az adatok technikai és jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető adatvédelmi és termék jogvédelmi ismeretek megismertetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai angol nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában, magyar és idegen nyelven
Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
C típus Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
2. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépipari szakterületeken és az informatikában használatos angol szavak, kifejezések
elsajátítása
Egyszerűbb működési- és üzembehelyezési leírások lefordítása magyar nyelvre
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24. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1181-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk

361/1.1/1181-06
361/1.2/1181-06

20
15

0
0

0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozás/gazdaságtan
C típus Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
C típus Európai és hazai munkaerőpiac
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Piac, a piaci mechanizmus, piactípusok, piaci szabályozás
Vállalat és vállalkozás
A gazdasági szektorok és jellemzői
Infláció, infláció okai, típusai
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, az Európai Unió intézményi rendszere
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaerőpiaci ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitelszervezés
C típus Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaerőpiaci alapismeretek
Hazai- és európai munkaerőpiac
Álláshirdetési- és keresési technikák, önéletrajz írási formakövetelmények
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25. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1181-06

Projektmenedzsment

azonosítója

szk
szk
szk

361/2.1/1181-06
361/2.2/1181-06
361/2.3/1181-06
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20
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Projekttervezés, -vezetés, -dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények meghatározásában
Közreműködik a munkaterv, a költségterv kidolgozásában, a kockázatelemzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
B típus Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
C típus Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Projektterv készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Menedzsment alapfogalmak, menedzsment és feladatai
Problémakezelés, problémamegoldás a menedzsmentben
Projekt célok meghatározása, projektfajták, projekttervezés
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnika, hírközlő és kommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a szükséges hardver-, szoftver-, operációs rendszer és kliensoldali
programok kiválasztásában, környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektmenedzsment
B típus Kommunikáció
C típus Tárgyalások tervezése, szervezése
C típus Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és - feldolgozó gépek)
C típus Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C típus Viselkedéskultúra
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi nyelvhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esettanulmány készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Projektmenedzsment feladatok elkészítéséhez szükséges hardver, szoftver, operációs
rendszer és kliensoldali programok megismerése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektdokumentálási módszerek és eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 40%
Projekt dokumentáció készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Projekt dokumentálási módszerek és eszközök megismerése, elsajátítása
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26. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1190-06

Matematika

azonosítója

szk
szk
szk
szk

361/1.1/1190-06
361/1.2/1190-06
361/1.3/1190-06
361/1.4/1190-06

30
30
15
15

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Halmazelméleti alapok, lineáris algebra,vektorgeometria, komplex számok,
számsorozatok
Egyváltozós valós függvények
Differenciálszámítás
Egyváltozós függvények integrálszámítása
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Halmazelméleti alapok, lineáris algebra,vektorgeometria, komplex számok,
számsorozatok
Egyváltozós valós függvények
Differenciálszámítás
Egyváltozós függvények integrálszámítása, az integrálszámítás alkalmazásai /terület- és
térfogatszámítás/
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
C típus Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végtelen sorok
Differenciálegyenletek
Többváltozós függvények.
Valószínűségszámítás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.4/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika II. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egy- és többváltozós függvények, differenciál és integrálszámítás és alkalmazásaik
C típus Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Numerikus és függvénysorok, valószínűség számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végtelen sorok
Differenciálegyenletek
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Többváltozós függvények.
Valószínűségszámítás
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27. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1190-06

Műszaki fizika

azonosítója

szk
szk

361/2.1/1190-06
361/2.2/1190-06

15
0

0
0

0
15

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki fizika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai mennyiségek és ezek mértékegységének megismerése
Mozgások leírásához használt fogalmak, a mozgás törvényei
Termodinamika alapjai, főtételei
Optika
Hullámmozgások
Elektrotechnika alapjainak elsajátítása. Egyen és váltakozó áramkörök számításai
Atomfizika alapjai
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki fizika I. gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lineáris algebra, függvénytani alapok
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai mennyiségek és ezek mértékegységének megismerése
Mozgások leírásához használt fogalmak, a mozgás törvényei
Termodinamika alapjai, főtételei
Optika
Hullámmozgások
Elektrotechnika alapjainak elsajátítása. Egyen és váltakozó áramkörök számításai
Atomfizika alapjai

131

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

361/3.0/1190-06

Műszaki
kommunikáció és
dokumentáció
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361/3.1/1190-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki kommunikáció és dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, berendezésekről
Műszaki kiviteli terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot,
elvi kapcsolási rajzot, áramút rajzot, nyomvonalrajzokat, installációs rajzokat stb.)
Elvi működési rajzok alapján szerelési rajzokat készít
Dokumentálja az elvégzett munkát
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki informatika
B típus Műszaki dokumentáció
B típus Munkavégzési technikák
C típus Műszaki fizika
B típus Munkavégzési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
132

Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Műszaki rajz készítése 30%
Műhelyrajz készítés tárgyról 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ábrázoló geometriai alapok elsajátítása/perspektivikus-, axonometrikus-, Monge féle
ábrázolás/
Szabványosítási alapismeretek elsajátítása
Műszaki ábrázolási lehetőségek megismerése, elsajátítása/nézet, metszet, szelvény,
egyszerűsített méretmegadás, jelképes ábrázolás/
Adott tárgyról műhelyrajz, műszaki rajz készítése
A valóságos test térbeli kiterjedése. Felületjellemzők, az érdesség és a hullámosság
megadása. Mérettűrés, illesztés, tűrés és illesztési rendszerek. Alak és helyzettűrések,
tűréstechnikai számítások
A villamos rendszerek rajzai. A villamos rendszerek dokumentációinak fajtái. A villamos
rendszerek rajzainak általános előírásai
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29. TANANYAGEGYSÉG

361/4.0/1190-06

Anyag és
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag és gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Felméri az eszköz-, anyag- és munkavégzési időszükségletet
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Műszaki kiviteli terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot,
elvi kapcsolási rajzot, áramút rajzot, nyomvonalrajzokat, installációs rajzokat stb.)
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Dokumentálja az elvégzett munkát
Hatósági engedélyezési eljárási igényt felismer, végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Műszaki fizika
B típus Anyagismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértékegységrendszerek, az SI métékegységrendszer
Gépek egyenletes üzeme/egyensúly, munka, hatásfok, súrlódás, veszteség,fordulatszám
mérése, forgatónyomaték mérése
Gépek változó sebességű üzeme
A kulisszás és a forgattyúshajtómű
Energiaátvitel folyadékokban
Munka- erő- és villamosgépek áttekintése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1190-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag és gyártásismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Dokumentációval előkészül szerelési feladatokra
Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, megismeri a munkaterületet
Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
Megtervezi tevékenységét és előkészül az elvégzendő munkafolyamatokra, a munka
ellenőrzésére
Biztosítja a munkavégzés eszközeit és anyagait
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Műszaki fizika
C típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kivitelezési rajz elemzés, hibakeresés 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagszerkezet. Anyagszerkezeti és fizikai-kémiai alapismerete: atomszerkezet, kémiai
kötések, kristályos szerkezet, kristályhibák és a tulajdonságok kapcsolata.
Termodinamikai alapok. Állapotábrák, fázisok. Diffúzió. Megszilárdulás, kristályosodás
Anyagtulajdonságok. Az anyagszerkezeten és szilárdtest-fizikán alapuló összefoglalás az
anyagok fontosabb tulajdonságairól:mechanikai, villamos (vezetők, szigetelők,
félvezetők), mágneses, optikai, termikus, korróziós
Anyagismeret: fémes és nemfémes anyagok
Technológiák:alakítás kémiai vagy fizikai eljárással, képlékeny alakítás,
anyagszétválasztás, kötés létesítés, bevonás, anyagtulajdonság-változtatás
Elektronikai technológiák: Áramköri összeköttetések; nyomtatott huzalozási lemezek,
hibrid áramkörök, integrált eszközök technológiája, áramköri modulok szerelése
Elektronikai technológiák: Áramköri összeköttetések; nyomtatott huzalozású lemezek,
hibrid áramkörök, integrált eszközök technológiája, áramköri modulok szerelése
Anyagvizsgálati módszerek, az anyagkiválasztás szempontjai
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30. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1193-06

Méréstechnika I.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

361/1.1/1193-06
361/1.2/1193-06
361/1.3/1193-06
361/1.4/1193-06
361/1.5/1193-06
361/1.6/1193-06
361/1.7/1193-06
361/1.8/1193-06
361/1.9/1193-06
361/1.10/1193-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Metrológiai alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A méréstechnika tárgya, helye, a mérés definíciója, célja. Metrológiai alapok.
Mértékegységrendszer kialakítása, elve. Az SI mértékegységrendszer felépítése és
alkalmazása. Villamos etalonok
Villamos jelek és felosztásuk. Jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása. Példák jelek
jellemzőinek számítására. Mérési eredmények és megadásuk
Mérési hibák és megadási módjaik. Példák hibaszámításra. Mérések dokumentálása.
Mérési sorozat és kiértékelése. Mérések dokumentálása, mérési eredmények ábrázolása.
Példák mérési sorozatokra
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Metrológiai alapok-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az SI mértékegységrendszer alkalmazása.
Jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása. Példák jelek jellemzőinek számítására.
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gyakorlatok, példák hibaszámításra. Feladatok mérési sorozat felvételére és kiértékelése.
Mérések dokumentálása, mérési eredmények ábrázolása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések elektromechanikus műszerekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőműszerek csoportosítása. Elektromechanikus műszerek általános felépítése,
jellemzői. Az állandómágnesű műszer felépítése, működése, skálaegyenlete, jellemzői,
hibatényezői. Az állandómágnesű műszer alkalmazása, méréshatár bővítése
Analóg ellenállásmérés módszerei, jellemzői. Soros, párhuzamos ellenállásmérők,
egyenáramú hidak és alkalmazásaik. Kompenzációs egyenfeszültség mérés elve,
megvalósítása, pontossága. Precíziós kompenzátor
Elektrodinamikus műszer felépítése, működése, skálaegyenlete, jellemzői, hibatényezői.
Az elektrodinamikus műszer alkalmazása áram és feszültség és teljesítmény mérésére
Lágyvasas műszer felépítése, működése, skálaegyenlete, jellemzői, hibatényezői és
alkalmazása
Analóg elektronikus feszültségmérők
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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361/1.4/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések elektromechanikus műszerekkel-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
mérési gyakorlatok elektromechanikus és analóg elektronikus műszerek alkalmazására.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.5/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos jelek függvénykapcsolatának mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oszcilloszkóp (analóg és digitális) felépítése, működési elve, méréstechnikai
alkalmazására
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.6/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos jelek függvénykapcsolatának mérése-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
1. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
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Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési gyakorlatok oszcilloszkópok alkalmazására.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.7/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések digitális műszerekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Digitális technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális műszerek felosztása, jellemzőik. Digitális frekvencia, periódusidő és időmérők
Digitális egyenfeszültség mérők működése és jellemzői. Digitális váltakozófeszültség
mérők működése és jellemzői. Digitális multiméterek
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.8/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
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Mérések digitális műszerekkel-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Digitális technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési gyakorlatok digitális műszerek alkalmazására. A digitális műszerrel való mérés és
mért időfüggvény összehasonlítása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.9/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítménymérések, generátorok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
143

3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Teljesítménymérő kapcsolások és módszerek, fogyasztásmérő
Generátorok felosztása, általános felépítése. Hanggenerátorok és függvény-generátorok
felépítése, működése, jellemzői, kezelésük
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.10/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítménymérések, generátorok alkalmazása-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési gyakorlatok egyenáramú, egy és háromfázisú teljesítmény mérésére
Generátorok méréstechnikai alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérés jogi háttere. Mérésügyi törvény, joghatással járó mérések. Hitelesítés, (MKEH.)
Mérőeszközök direktíva. Kalibrálás folyamata, dokumentálása, validálás, verifikálás,
konfirmálás
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A kalibráló laboratóriumokkal szemben támasztott követelmények. A mérési
bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál
Mérések egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel. A mérési eredmények
kiértékelése számítógépes támogatással
Furatok, furathelyzetek, menetes alkatrészek mérése. Köralakhiba mérése. Fogaskerekek
mérése, minősítése. Felületi érdesség mérése
Ellenőrzési terv készítése adott alkatrész méréséhez, mérőeszköz választás, a mérés
elvégzése, az eredmények kiértékelése, munkadarab minősítése
Optikai elven működő hosszmérő eszközök
Felületi érdesség mérőszámai, felületi érdesség mérés eszközei. Mérés és kiértékelés

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai jellemzők mérése-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Mechanikai mérőlaboratórium
Mechanikai mérőszoba
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőeszközök kalibrálásának gyakorlata
Mérés egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel. A mérési eredmény megadása. A
mérési eredmény kiértékelése számítógépes támogatással. Dokumentálás
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Mechanikai mérések gyakorlatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékelők és mérőátalakítók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem villamos mennyiségek mérését átalakítókkal végzi
Nyomás, tömeg, erő, nyomaték, mechanikai munka, hőmérséklet, sűrűség állapotok
jellemzőit mér
Sebesség, gyorsulás, rezgés állapotjellemzőket mér, kiértékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Érzékelők és mérő-átalakítók: általános tulajdonságai, jellemzői. Érzékelők működése a
fizikai jellemző változása alapján. Intelligens érzékelők
Ellenállás-, induktivitás, kapacitás változáson alapuló, optikai, stb. átalakítók. Az
átalakítók működési elve, jellemző tulajdonságai, alkalmazásának lehetőségei
Érzékelők alkalmazása nem villamos mennyiségek mérésére. Helyzet, elmozdulás,
távolság, mérése átalakítókkal. Az átalakítók alkalmazása, jellemző tulajdonságai,
kiválasztás szempontjai és eljárása, példák gyakorlati felhasználásokra
Érzékelők alkalmazása nem villamos mennyiségek mérésére. Hőmérséklet, nyomás,
mérése átalakítókkal. Az átalakítók alkalmazása, jellemző tulajdonságai, kiválasztás
szempontjai és eljárása, példák gyakorlati felhasználásokra
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Erő és nyomaték, gyorsulás - lassulás, áramló közeg mérése átalakítókkal. Az átalakítók
alkalmazása, jellemző tulajdonságai, kiválasztás szempontjai és eljárása, példák gyakorlati
felhasználásokra
Távadók és kimeneti jeleik. Kapcsolási megoldások, a legelterjedtebb jeltartományok, a
kimeneti jelek létrehozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékelők és mérőátalakítók alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem villamos mennyiségek mérését átalakítókkal végzi
Nyomás, tömeg, erő, nyomaték, mechanikai munka, hőmérséklet, sűrűség állapotok
jellemzőit mér
Sebesség, gyorsulás, rezgés állapotjellemzőket mér, kiértékel
Méréssel ellenőrzi az átalakítók működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Hidraulikus, pneumatikus jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnika laboratórium
Méréstechnika mérőszoba
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Érzékelők alkalmazása nem villamos mennyiségek mérésére. Mérések az átalakítókkal ,
jellemző tulajdonságaik megismerése, kiválasztás szempontjai és eljárása, példák
gyakorlati felhasználásokra
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.5/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
3D mérések alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3D méréstechnika alapismeretei. 3D mérőgépek, mérés, mérési eredmény kiértékelés

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.6/1193-06
A tananyagelem megnevezése:
3D mérések alapjai-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai jellemzőket mér, méréseket értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki fizika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépipari jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
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Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Mechanikai mérőlaboratórium
Mechanikai mérőszoba
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3D mérőgépek alkalmazása, mérések 3D mérőgépekkel, mérési eredmények kiértékelése
Mérések pneumatikus és villamos finomtapintókkal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenáramú körök, villamos és mágneses terek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramkörök elektrotechnikai számításait végzi
Áramkörök elektrotechnikai méretezését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenáramú körök. Elektrotechnikai alapmennyiségek. Az áramkör fogalma. Villamos
munka, teljesítmény. Egyenáramú hálózatok számítása
A villamos tér. A villamos tér és jelenségei. A kondenzátor. A kondenzátor kapcsolása.
Rétegzett szigetelés síkelektródák terében
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A mágneses tér. Egyszerű elrendezések mágneses tere. A mágneses teret jellemző
mennyiségek. Az anyagok viselkedése mágneses térben. Mágneses körök. A változó
mágneses tér. Induktivitások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenáramú körök, villamos és mágneses terek-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramkörök elektrotechnikai számításait végzi
Áramkörök elektrotechnikai méretezését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Elektrotechnikai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladatmegoldások egyenáramú körök, Elektrotechnikai alapmennyiségek, villamos
munka, teljesítmény témakörében. Egyenáramú hálózatok feladatainak megoldása
Feladatmegoldások a villamos tér és jelenségei, a kondenzátor és kapcsolásai, rétegzett
szigetelés síkelektródák témakörökben
Feladatmegoldások mágneses tér témakörében
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Váltakozó áramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramkörök elektrotechnikai számításait végzi
Áramkörök elektrotechnikai méretezését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Váltakozó áramú hálózatok. Az áram feszültség kapcsolata R, L, C elemeken. Ohmos,
induktív, kapacitív fogyasztón fellépő teljesítmény vizsgálata. Impedancia fogalma.
Egyszerű váltakozó áramú körök. Rezgőkörök
Többfázisú hálózatok. Szimmetrikus háromfázisú feszültség rendszer. Háromfázisú
rendszer teljesítményei. Aszimmetrikus fogyasztó hatása a szimmetrikus hálózatra
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Változó paraméterű hálózatok. Áram-munkadiagram. Frekvencia-munkadiagram. Bodediagram.
Négypólusok. Négypólusok átviteli jellemzői.
Átmeneti jelenségek. Soros RL-kör bekapcsolása és kikapcsolása. Soros RC-kör
bekapcsolása és kikapcsolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Váltakozó áramú hálózatok-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramkörök elektrotechnikai számításait végzi
Áramkörök elektrotechnikai méretezését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrotechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Elektrotechnikai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
feledatmegoldások váltakozó áramú hálózatok témakörében. Az áram feszültség
kapcsolata R, L, C elemeken. Ohmos, induktív, kapacitív fogyasztón fellépő teljesítmény
vizsgálata. Impedancia fogalma. Egyszerű váltakozó áramú körök. Rezgőkörök
Többfázisú hálózatok. Szimmetrikus háromfázisú feszültség rendszer. Háromfázisú
rendszer teljesítményei. Aszimmetrikus fogyasztó hatása a szimmetrikus hálózatra
Változó paraméterű hálózatok. Áram-munkadiagram. Frekvencia-munkadiagram. Bodediagram
Négypólusok. Négypólusok átviteli jellemzői
Átmeneti jelenségek. Soros RL-kör bekapcsolása és kikapcsolása. Soros RC-kör
bekapcsolása és kikapcsolása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai áramkörök kapcsolását kialakítja
Elektronikai áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi
Elektronikus és digitális alapáramköröket használ szakirányú feladatok végrehajtásában
Hibrid áramköröket alkalmaz szakirányú feladatok végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A "p-n" átmenet, áramvezetés félvezetőkben, a dióda szerkezete, karakterisztikája, a
munkapont fogalma, beállítása, a statikus és a dinamikus ellenállás fogalma. A dióda
kapacitása, hőfokfüggése, helyettesítő képe. A Zener dióda
A bipoláris tranzisztor szerkezete, működése, alapegyenletek. A jelerősítés folyamata
(földelt emitteres alapkapcsolásnál). A tranzisztor karakterisztikái, határadatok. A
tranzisztor paramétereinek hőmérsékletfüggése, a munkapont beállítása
A tranzisztor fizikai kisjelű helyettesítő képe(i), a nagyfrekvenciás helyettesítő kép. A
tranzisztoros áramgenerátor
Térvezérlésű tranzisztorok (JFET, MOSFET) felépítése, karakterisztikái, a munkapont
beállításának módjai, kisjelű helyettesítő képe
Az analóg jelek erősítésének alapfogalmai: üzemi jellemzők, transzfer karakterisztika, az
aszimmetrikus erősítő célszerű helyettesítő képe, lineáris négypólusok. Az erősítők
frekvenciafüggése
Az erősítők visszacsatolása, a visszacsatolások típusai, a visszacsatolt erősítő stabilitása.
Erősítő alapkapcsolások. Földelt emitteres kapcsolás hidegítőkondenzátorral. A földelt
emitteres kapcsolás emitterköri negatív visszacsatolással
Földelt kollektoros kapcsolás. A (J)FET, MOSFET alapkapcsolásainak ismertetése.
Szimmetrikus bemenetű, aszimmetrikus kimenetű erősítők definíciója, vezérlési módok,
bemeneti impedanciák, kimeneti impedanciák
A differenciaerősítő elve, kapcsolása, fizikai működése, tulajdonságai. Az integrált
műveleti erősítő definíciója, felépítése, az ideális és valóságos műveleti erősítő
tulajdonságai, katalógusadatai. A műveleti erősítők alkalmazástechnikája
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronika alapjai-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai áramkörök kapcsolását kialakítja
Elektronikai áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi
Elektronikus és digitális alapáramköröket használ szakirányú feladatok végrehajtásában
Hibrid áramköröket alkalmaz szakirányú feladatok végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 20%
A képzési helyszín jellege:
Elektronika laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dióda alkalmazása - mintapéldák
Példák tranzisztorok alkalmazására
Műveleti erősítős alapkapcsolások megvalósítása
A műveleti erősítők alkalmazástechnikája: áram- és feszültséggenerátorok,
váltakozófeszültségű erősítők, integrátorok, differenciáló áramkörök, komparátorok
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális áramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális áramkörök kapcsolását kialakítja
Elektronikus és digitális alapáramköröket használ szakirányú feladatok végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Digitális technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A digitális technika tárgykörének bevezetése. A formális logika és digitális technika
kapcsolata. Logikai függvények. A Boole-algebra axiómái és tételei
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Egy és kétváltozós logikai függvények. Logikai függvények kanonikus alakjai. Logikai
függvények egyszerűsítése grafikus módszerrel. Univerzális kapuk alkalmazási szabályai.
Funkcionális kombinációs áramkörök: dekódoló, multiplexer, demultiplexer
Flip-flop-ok: statikus, kapuzott, master-slave és élvezérelt tárolók. Szinkron számlálók
tervezése "Next-state" módszerrel. Bináris és BCD számlálók: aszinkron és szinkron
megoldás
Funkcionális sorrendi áramkörök: integrált áramköri számlálók, és léptetőregiszterek,
ezek alkalmazása. Digitális áramkörök: TTL és CMOS megoldások, ezek villamos
jellemzői
A kombinációs hálózatok tranziens jelenségei: statikus, dinamikus és funkcionális hazárd.
A statikus hazárd kiküszöbölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális áramkörök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi
Elektronikus és digitális alapáramköröket használ szakirányú feladatok végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Digitális technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Digitális technika laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kombinációs hálózatok vizsgálata
Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata
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Flip-flop-ok vizsgálata
Számlálók vizsgálata
Funkcionális sorrendi áramkörök vizsgálata
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/5.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatika-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Automatizálási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Automatika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Összeállítási rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az irányítás fogalma, kialakítása, területeinek felosztása. Az irányítási rendszerek
blokkvázlatos felépítése, főbb részei, jelei, működési mechanizmusa, egységeinek a
feladata. Szabályozási és vezérlési rendszerek közötti különbség lényege
A szabályozások különböző szempontok szerinti felosztása. A szabályozási kör általános
tulajdonságai
Lineáris jelátviteli tagok leírása az idő-, a frekvencia- és az "s" operátortartományban,
jellemzőik és ábrázolási formáik. Az átmeneti és átviteli függvények, amplitudó-fázis és
logaritmikus jelleggörbék
Jelátviteli alaptagok fajtái, az arányos (P), az integráló (I) és differenciáló (D) tagok
tulajdonságai az idő- és a frekvenciatartományban. A holtidős tag (H) ismertetése.
Tetszőleges bonyolultságú jelátviteli tagok származtatása az alaptagokból
Lineáris szabályozási körök vizsgálata. A szabályozási kör stabilitásának fogalma. A
stabilitás vizsgálata NYQUIST stabilitási kritérium alapján
Szabályozási körök kompenzálása PD; PI és PID kompenzáló szervekkel.
A különböző kompenzáló szervek áramköri megvalósítása
Szabályozók kiválasztási szempontjai, optimális beállítása. Szabályozási körök
szimulációja. A szabályozástechnika eszközei. A szabályozások csoportosítása a
lehetséges segédenergia alapján
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/6.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki informatika-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel
meghatározza
Analóg és digitális összetett áramkörök működését ellenőrzi
Elektronikus alkatrészeket alkalmaz a rendszeres munkatevékenységben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ipari informatika
B típus Méréstechnika
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Összeállítási rajz készítése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számrendszerek, számábrázolás. Szoftver, adatszerkezetek.
Bevezetés a Turbo Pascal programozásba, deklarációs rész. Operátorok, egyszerű
utasítások, vezérlési szerkezetek
Összetett utasítások, ciklusok. Alprogramok, függvények, eljárások, globális és lokális
objektumok
Rendezési módszerek, iteráció, rekurzió. Fájlkezelés: szöveges állományok
Önálló feladat
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/7.1/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrogépek alkalmazása-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel
meghatározza
Analóg és digitális összetett áramkörök működését ellenőrzi
Elektronikus alkatrészeket alkalmaz a rendszeres munkatevékenységben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ipari informatika
B típus Elektronika
B típus Minőségbiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Összeállítási rajz készítése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mikroszámítógépek működésének alapjai.
Az utasítás végrehajtás folyamata. Felépítésük: központ egység, memóriák, és be/kimeneti
egységek, megszakítás vezérlő egység
Időzítők, soros port kezelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/7.2/1197-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrogépek alkalmazása-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel
meghatározza
Analóg és digitális összetett áramkörök működését ellenőrzi
Elektronikus alkatrészeket alkalmaz a rendszeres munkatevékenységben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ipari informatika
B típus Elektronika
B típus Minőségbiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Összeállítási rajz készítése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Program fejlesztő környezet megismerése. Programok valósidejű tesztelése
PBC8051 mikrokontroller-bázisú mikrogép programozása szimulációval.
MINTA1. A51 példa program elemzése, folyamatábra készítés
Vezérlési feladatok programozása
Bit műveletes feladatok programozása
A terminálok használata a mikrogép programjaiból
Időzítés programozása a mikrokontroller-bázisú mikrogépben
Megszakítás programozása a mikrokontroller-bázisú mikrogépben
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Energetikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos hálózatok és berendezések szabványossági felülvizsgálatával kapcsolatos
méréseket végez
Villamos hálózatok és berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos
méréseket végez
Az erőművek, hálózatok alapvető villamos és mechanikai paramétereinek beállítását végzi
Világítástechnikai eszközöket, berendezéseket tervez és üzemeltet
Világítási hálózatokat tervez és üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos energetikai alapjai
B típus Teljesítmény elektronika
B típus Világítási hálózatok és berendezések
B típus Analóg és digitális elektronika
B típus Elektronikai technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamosenergia-ellátás folyamata, a villamos művek. A villamosenergia-rendszer
irányítási feladatai, a villamosenergia-rendszer felépítése, jellemzői, főbb adatai. A primer
energiahordozók átalakítása villamos energiává erőművekben
Villamoshálózatok rendeltetése, hálózati alakzatok. Szabadvezetékek kialakítása,
szerkezeti részei, villamos helyettesítő vázlata. Kábelek fajtái, szerkezete, villamos
helyettesítő vázlata
Energetikai transzformátorok felépítése és üzemeltetése, villamos helyettesítő vázlata.
Alállomások feladata, felépítése. Gyűjtősínrendszerek. Villamos készülékek feladatai,
jellemzői, kiválasztása
Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések villamos és térbeli kialakítása
Villamos fogyasztók (modellezése) villamos helyettesítő vázlatai. Villamos teljesítmény
átvitele távvezetéken (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma) Kisfeszültségű
vezetékek méretezése
Villamos hálózatok hibajelenségei. Szimmetrikus sönthibák számítási módszerei. Közelítő
számítások. Hálózatok villamos védelme (relék, védelmi alapelvek, védelemfajták).
Üzemviteli és üzemzavari automatikák feladata fajtái
Villamos energia felhasználása (világítási fogyasztók, hőfogyasztók, hegesztés, motoros
fogyasztók és üzemeltetésük, hajtások, vontatás elektrokémia. A villamos fogyasztás
méréstechnikája. Meddőteljesítmény kompenzáció
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Energetikai alapismeretek-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi
készülékek vizsgálatát, ellenőrzését végzi
Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végez
A villamosenergia-termelés, -elosztás és -felhasználás berendezéseinek üzemeltetését,
hibaelhárítását, javítását végzi
Szakmai villamos méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos energetikai alapjai
B típus Teljesítmény elektronika
B típus Világítási hálózatok és berendezések
B típus Analóg és digitális elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelési rajz készítése
4. szint Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Energetika mérőterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamosenergia-ellátás folyamata, a villamos művek. A villamosenergia-rendszer
irányítási feladatai, a villamosenergia-rendszer felépítése, jellemzői, főbb adatai. A primer
energiahordozók átalakítása villamos energiává erőművekben
Villamoshálózatok rendeltetése, hálózati alakzatok. Szabadvezetékek kialakítása,
szerkezeti részei, villamos helyettesítő vázlata. Kábelek fajtái, szerkezete, villamos
helyettesítő vázlata
Energetikai transzformátorok felépítése és üzemeltetése, villamos helyettesítő vázlata.
Alállomások feladata, felépítése. Gyűjtősínrendszerek. Villamos készülékek feladatai,
jellemzői, kiválasztása
Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések villamos és térbeli kialakítása
Villamos fogyasztók (modellezése) villamos helyettesítő vázlatai. Villamos teljesítmény
átvitele távvezetéken (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma) Kisfeszültségű
vezetékek méretezése
Villamos hálózatok hibajelenségei. Szimmetrikus sönthibák számítási módszerei. Közelítő
számítások. Hálózatok villamos védelme (relék, védelmi alapelvek, védelemfajták).
Üzemviteli és üzemzavari automatikák feladata fajtái
Villamos energia felhasználása (világítási fogyasztók, hőfogyasztók, hegesztés, motoros
fogyasztók és üzemeltetésük, hajtások, vontatás elektrokémia. A villamos fogyasztás
méréstechnikája. Meddőteljesítmény kompenzáció
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos gépek alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamos berendezések és készülékek üzemvitelét látja el
Villamos berendezéseket, és készülékeket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépes
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelési rajz készítése
4. szint Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Transzformátorok:A transzformátor működési elve, vasmagtípusok és
tekercselrendezések. Az egyfázisú helyettesítő kapcsolási vázlat, redukció. Terheletlen
transzformátor, a mágnesezőáram és az üresjárási áram; (vasveszteség)
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Egyenáramú gépek. Az egyenáramú gép működési elve és elvi szerkezeti felépítése.
Egyenáramú gépek felosztása, alkalmazási területeik, jelleggörbéik.
Egyenáramú motorok indítási és fékezési módszerei, fordulatszámváltoztatási lehetőségek
Szinkron gépek. Forgómező létrehozása, váltakozó áramú tekercselések alapfogalmai.
Szinkron gépek elvi szerkezeti felépítése és működési elve. Szinkron gépek fluxusai, a
hengeres forgórészű gép helyettesítő kapcsolási vázlata
A hengeres forgórészű szinkron gép vektorábrái. A hengeres forgórészű gép árammunkadiagramja és nyomatéka. A kiálló pólusú szinkron gép nyomatéka. Szinkron gépek
jelleggörbéi. Szinkron motorok hálózatra kapcsolása
Aszinkron gépek. Az aszinkron gépek elvi szerkezeti felépítése és működési elve. Az
aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlata, vektorábrák. Az aszinkron gép teljesítményeloszlása különböző üzemállapotokban. Az aszinkron gép nyomatéka
Az állandó feszültségről táplált aszinkron gép áram munkadiagramja és annak
kiértékelése. Áramkiszorításos forgórészű motorok. Aszinkron motorok indítási és
fékezési módszerei. Aszinkron motorok fordulatszám változtatása. Egyfázisú aszinkron
motorok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos gépek alapjai-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépkönyveket használ a telepítésben, az üzemeltetésben és a hibaelhárításban
Szervizmunkát végez
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek)
legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépes
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelési rajz készítése
4. szint Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Villamos gép mérőterem
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Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Háromfázisú transzformátor üresjárási és rövidzárási mérése
A terhelt transzformátor feszültségváltozása
Egyenáramú motorok jelleggörbéinek felvétele
Szinkron gépek üresjárási és rövidzárási mérése, a veszteségek szétválasztása.
Szinkronizálás
Aszinkron motorok üresjárási és rövidzárási mérése
Aszinkron motorok terhelési mérése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépkönyveket használ a telepítésben, az üzemeltetésben és a hibaelhárításban
Minősítő méréseket folytat
Szervizmunkát végez
Analóg és digitális hangtechnikai eszközöket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Analóg és digitális elektronika
B típus Híradástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Jelelméleti alapok, jelek csoportosítása. Analóg jelek és digitális jelek tulajdonságai,
mintavételezés, kvantálás és kódolás. Lineáris és logaritmikus jellegű kvantálás és
kódolás, PCM "A" karakterisztika. Jelek idő- és frekvenciatartománybeli leírása
Analóg hang és képjelek, akusztikai jellemzők hang nyomás stb. A Fletser-Munson
(hallás) görbék. A nemszínuszos periodikus jelek spektruma, összetevőkre bontása fourier
sorba fejtéssel. Az egyszeri stochasztikus jel spektruma
A látás és a színlátás jellemzői, az alap-színek, alapszínekre bontás. A sorokra bontott
analóg képjel, a szinkron és izokron üzemelést biztosító impulzusok, a kombinált TV
jelben. Modulációs módszerek és készülékek
A klasszikus kétoldalsávos AM spektruma és létrehozása négyzetes modulátorral.
Elnyomott vivőjű AM, a gyűrűs modulátor. A féloldalsávos AM, pl. az analóg TV
képátvitele. Egyetlen oldalsáv átvitele a "keverés", illetve frekvenciatranszponálás
A "szuperheterondyn" rádió vevőkészülék elve, frekvenciaviszonyok az AM
rádióvevőben. A frekvenciaosztásos sokcsatornás átvitel telefonoknál. A szögmuduláció,
a frekvencia-, illetve a nullfázisszög-, és a (keverék) preemfázis moduláció
A kislöketű (keskenysávú) FM és a klasszikus AM spektruma. A nagylöketű
szögmodulációk spektrumai, frekvenciaviszonyok az FM rádiórendszereknél. A digitális
moduláció, a frekvencia billentyűzés, a 4 és 8 fázisú PSK
Kódolás, kétértékű kódok, a klasszikus morse kódok, a bináris számok, a Gray kód,
nagytávolságra villamos kábelen átvihető pozitív-negatív szintű kódok: Kapcsolt távközlő
hálózatok. Áramkör- és csomagkapcsolás fogalma. Vezetékes PSTN
Csatorna multiplex eljárások. A rádióátvitel problémái, frekvenciasávok. Dipolantenna. Az
elektromágneses hullámok terjedési viszonyai, polarizációja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnika alapjai-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korszerű analóg és hibrid áramköröket működtet, az áramköröket, műszereket vizsgálja
Szakmai villamos méréseket végez
Korszerű vezetékes és vezeték nélküli híradástechnikai rendszereket működtet, az
áramköreit vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Analóg és digitális elektronika
B típus Híradástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradástechnika mérőterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hiradástechnika mérések, üzemeltetés és hibakeresés
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
PLC alkalmazási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korszerű folyamatirányító eszközöket kezel és számítógépes folyamatirányító
programokat alkalmaz
Folyamatirányító rendszerek vertikális szintjein elhelyezkedő eszközök kezelését, továbbá
ezeknek irányító hálózatokkal történő összekapcsolását megoldja
Elvégzi a mérési adatgyűjtést, feldolgozást, megjelenítést
Mikroszámítógépet assembly szinten programoz
Lokális hálózatok (LAN) és ETHERNET hálózatok felépítését, paraméterezését,
üzemeltetését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes folyamat-automatizálás, folyamatirányítás
B típus Számítógépes rendszerek és hálózatok
B típus Analóg és digitális elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az irányítási rendszerek fejlődése, generációi, PLC történelem
Programozható vezérlők hardverfelépítése. Programozható vezérlők programozása
MSZ EN 61131-3 szerinti szabványos programnyelvek. Egyéb, nem szabványos
programnyelvek
PLC alapú irányítórendszerek kommunikációja, ipari és terepi buszrendszerek
A PLC illesztése az automatizálás rendszerelemeihez (érzékelőkhöz és beavatkozókhoz)
Az ember gép kapcsolat eszközei, SCADA-HMI alkalmazások
Az irányítás megbízhatóságának növelése, hibabiztos és hibatűrő irányítási rendszerek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
PLC alkalmazási ismeretek-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A folyamatrendszer részeit működteti
Programozható irányító berendezéseket működtet
A technológiai berendezések és a PLC illesztését elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes folyamat-automatizálás, folyamatirányítás
B típus Számítógépes rendszerek és hálózatok
B típus Analóg és digitális elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
PLC laboratórium
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Programozási példák megoldása PLC-vel.
Bevezető vezérlési feladatok programozása PLC-vel
179

Komplex projekt-jellegű irányítási feladat megoldása PLC-vel
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/5.1/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Robotok és CNC technika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termelési infrastruktúra kialakításában részt vesz
Villamos berendezések automatizált gyártásában közreműködik
Ipari robotok működtetését, a robotokban és a CNC-technikában alkalmazott villamos
hajtásokat üzemeltet
Az önműködő irányítás elméletét alkalmazza a folyamatirányításban
Vezérlési rendszereket megvalósít és működtet
Szabályozási rendszereket felépít és működtet
Számítógépes folyamatautomatizálási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus Robotika
B típus Teljesítmény elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ipari robotok alapfogalmai. CNC gépek mozgásfajtái, hajtások, géptípusok. Ipari robotok
és CNC megmunkáló gépek paraméterei. A robot és CNC modellezés matematikai
alapjai, koordinátarendszerek, transzformációk
Robotok és CNC gépek vezérlése: PTP vezérlés, lineáris és kör interpoláció, finom és
durvapont vezérlés, pályavezérlés, pontosság fogalma. Mozgásegyenletek és
algoritmusaik. Megmunkálási mozgások CNC megmunkáló gépeknél
Környezeti modell fogalma és készítése robotoknál. Ipari robotok és CNC gépek
szerkezeti egységeinek felépítése, üzemeltetési sajátosságai: CNC megmunkáló gépek
alkalmazása, a robot alkalmazások tervezési módszerei.
Ipari robotok és CNC gépek pontosságának fogalmai és vizsgálati módszerei.
Megvalósított robotos munkahelyek felépítésének bemutatása
Adagoló és pozicionáló berendezések felépítése, üzemeltetési sajátosságai. Ipari robotok
és CNC megmunkáló gépek telepítésével, első üzembe helyezésével kapcsolatos feladatok
Karbantartás, biztonságtechnika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/5.2/1198-06
A tananyagelem megnevezése:
Robotok és CNC technika-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik villamos berendezések gyártásában, üzembe helyezésében,
működtetésében, műszaki felügyeletében és karbantartásában
Elvégzi a villamos berendezések gyártását, üzembe helyezését, működtetését, műszaki
állapotának felügyeletét és karbantartását
Gyártásközi ellenőrzést végez, gondoskodik a minőségbiztosításról
A robotokban és a CNC-technikában alkalmazott érzékelőket az adott feladathoz
alkalmazza, illetve illeszti
Robotok, illetve CNC-berendezések programozását elvégzi
Termelő berendezéseket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus Robotika
B típus Teljesítmény elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kiviteli tervrajz rajz készítése
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
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Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Robotika mérőterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ipari robot első üzembe helyezése
Program fejlesztés, szimulációs CAD programcsomag felhasználásával
CNC szimulációs gyakorlatok
KUKA robot programozás
Ipari robot különböző vezérlési módjai
Kuka és IRB 140 robotos feladatok
Robot perifériák
Ipari robotos és CNC-és munkahelyek látogatása
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