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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 522 02 ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
Kiz{rólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban Szt.) 92. § (27) bekezdése alapj{n
készült.
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–
valamint
–
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm{nyrendelet,
a 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 522 02
Szakképesítés megnevezése: Elektromos gép- és készülékszerelő
Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika
[gazati besorol{s: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70 %
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
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Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében
az
Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra
meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
T{rgyi feltételek

V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés összes elvi órasz{ma (h{rom évfolyamos):
1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra
szakmai órasz{m (67%): 2640 óra
ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 792
– gyakorlati órasz{m: 1848
A szabad s{v (10%, 264 óra) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: 2376 óra (712 óra elmélet,
1664 óra gyakorlat, melyből 300 óra ÖGY)
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma
évfolyamonként
Szakmai
követelményTant{rgyak
modulok

1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
Összefüggő
Összefüggő
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
ny{ri
ny{ri
heti
heti
heti
heti
heti
heti
gyakorlat
gyakorlat
órasz{m órasz{m
órasz{m órasz{m
órasz{m órasz{m

Műszaki
informatika
10007-12
Informatikai
és műszaki
alapok

10009-12
Mérőműszerek, üzemi
mérések

10010-12
Villamos
berendezések
védelme

10011-12
Villamos
gépek
üzemeltetése
10012-12
Villamos
készülékek
szerelése

Műszaki
ismeretek
Műszaki
gyakorlatok
Munkaszervezés
Elektrotechnika
Villamos
műszerek- és
mérések
Villamos
gépek üzemi
mérése
Villamos
védelmek
Vezérlések,
jelzőrendszere
k
Villamos
dokument{ció
Villamos
gépek
Villamos
gépek
üzemeltetése
Villamos
készülékek
Villamos
készülékek
szerelési
gyakorlata
Összes óra
Összes óra

2
2
3

140

1
2
2

2

36

2

1

28

3

1

1

1

2

2

3
2

1

6,5

1

7

5
12

140
140

1,5

7
19

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m: 1664
szakmai elméleti órasz{m: 712

4 / 43

7

96

12

160
160

12
6,5

23,5
30

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma
évfolyamonként

Szakmai
követelménymodul

10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

10009-12
Mérőműszerek,
üzemi mérések

Tant{rgyak/témakörök
Műszaki informatika
Informatikai
alapismeretek
Irodai alkalmaz{sok
Műszaki ismeretek
Elektrotechnika
Anyagismeret
Szakrajz
Műszaki gyakorlatok

Órasz{m
2/10.
3/11.
Összesen
1/9. évfolyam
évfolyam
évfolyam
e
gy
ögy
e gy ögy e
gy
72

72

18

18

54

54
72
36
18
18
248

72
36
18
18
108

140

Anyagok

12

12

Szersz{mok

12

12

Mérések
Mechanikai és villamos
kötések
Munkaszervezés

12

12

72

72

Minőségbiztosít{s
Munka- és
környezetvédelem
Elektrotechnika
Egyen{ramú {ramkörök
Villamos- és m{gneses tér
V{ltakozó {ramú
{ramkörök
Többf{zisú h{lózatok
Elektronikus alapelemek
Villamos műszerek- és
mérések
Mérési alapismeretek
Mérési módszerek,
elj{r{sok
Nem villamos
mennyiségek mérése
villamos úton
Villamos gépek üzemi
mérése
Transzform{torok üzemi

36

36

18

18

18

18

72
12
12

72
12
12

24

24

12
12

12
12
72

72

18

18

36

36

18

18
72
12
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36

64

172

8

20

10010-12
Villamos
berendezések
védelme

10011-12
Villamos gépek
üzemeltetése

jellemzőinek mérése
Szinkron- és aszinkron
gépek üzemi jellemzőinek
mérése
Egyen{ramú gépek üzemi
jellemzőinek mérése
Érintésvédelmi mérések
Hibadiagnosztikai
vizsg{latok
Villamos védelmek
Villamos védelem alapjai
Villamos h{lózatok
védelme
Villamos gépek védelme
Vezérlések,
jelzőrendszerek
Vezérlés
Vezérlési {ramkörök
felépítése
Vezérlési {ramkörök
kiépítése
Villamos dokument{ció
Villamosipari rajzok
Villamos dokument{ció
Műszaki dokument{ció
készítése
Felmérés készítése
[tad{s-{tvétel
dokument{l{sa
Villamos gépek
Transzform{torok
Szinkron- és aszinkron
gépek
Egyen{ramú gépek
Villamos gépek
üzemeltetése
Szinkrongépek
üzemeltetése
V{ltakozó {ramú gépek
üzemeltetése
Egyen{ramú gépek
üzemeltetése

24

20

44

20

20

12

8

20

24

8

32

36
12

36
12

12

12

12

12
36

28

96

12

12

12

12

12
36
36

160

36

96
64

108
136

36
32
16
16
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72
18

96

168
18

54

32

86

64

64

72

208

280

24

16

40

48

128

176

64

64

10012-12
Villamos
készülékek
szerelése

Villamos készülékek
Villamos h{lózatok
Eszközök, készülékek,
berendezések
Biztons{gos munkavégzés
Villamos készülékek
szerelési gyakorlata
Villamos h{lózatok
szerelése
Eszközök, készülékek,
berendezések szerelése
Érintésvédelem
(Hibavédelem)

36
12

36

48

120
12

36

32

68

16

40

24
252

252

180

140

384

732

72

64

136

144

288

432

36

32

68

208
712

752
1664

2376

30

70

252 432

A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os
ar{nya:

96

160

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező
szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m 90-92 %-a került feloszt{sra.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és
vizsgakövetelményben
a
szakképesítésre
meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
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A
10007-12 azonosító sz{mú
Informatikai- és műszaki alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10007 – 12 azonosító sz{mú, Informatika és műszaki alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak
és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integr{lt módon
haszn{l
Egyszerű multimédi{s és kommunik{ciós alkalmaz{sokat
kezel
Adatmentést végez, informatikai biztons{gi eszközöket
haszn{l
LAN és WAN h{lózatokat haszn{l
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget
megért
Terveket, műszaki leír{sokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő {ltal{nos szab{lyokat
alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosít{si előír{sokat alkalmazza
Meghat{rozza a műveleti sorrendet és a felhaszn{landó
anyagszükségletet

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Munka- és
környezetvédelem

Minőségbiztosít{s

Mechanikai és villamos
kötések

Mérések

Szersz{mok

Műszaki gyakorlatok Munkaszervezés

Anyagok

Szakrajz

Anyagismeret

Műszaki
ismeretek

Elektrotechnika

Informatikai
alapismeretek

Informatikai és műszaki alapok
10007-12

Irodai alkalmaz{sok

Műszaki
informatika

Kiv{lasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket,
szersz{mokat, készülékeket
Munkaműveletekről v{zlatos rajzot készít
Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi a
technológiai alapműveletekhez szükséges méréseket
Fém és műanyag munkadarabokat megmunk{l (v{g, fúr,
forg{csol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszersz{mokat haszn{l a technológiai
alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktat{son
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a szakm{ra, szerelési-javít{si
technológi{ra vonatkozó előír{sokat
Részt vesz a tűzolt{sban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív
hulladékgyűjtés szab{lyait, a veszélyes anyagokra
vonatkozó előír{sokat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK

[ltal{nos munkavédelem
[ltal{nos tűzvédelem
Elsősegélynyújt{s
Érintésvédelem
Mechanikai mérések

X
X
X
X
X

Műszaki {br{zol{s

X

Műszaki dokument{ció
Villamos és gépész rajzjelek
[ltal{nos anyagismeret
Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése

X
X
X
X
X
X
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Mechanikai mérőműszerek
Szabv{nyok felépítése és rendszere
Sz{mítógépek felépítése és alkalmaz{sa, periféri{k
Villamos gépek biztons{gtechnik{ja
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek
Gépelemek
Gy{rt{sismeret
Informatikai angol nyelv
Mechanika
Sz{mítógépes h{lózatok alkalmaz{sa, típusai
Villamos mérések
Elektronikus {ramkörök
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése
Szakmai sz{mol{si készség
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok értelmezése,
megértése
Egyszerű kapcsol{si rajz olvas{sa, értelmezése
Informatikai alapismeretek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
X
X
X
X
X
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Kézügyesség
Erős fizikum
Prezent{ciós készség
Kommunik{ciós rugalmass{g
Nyelvhelyesség
Logikus gondolkod{s
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés

X
T[RSAS KOMPETENCI[K
X
X
MÓDSZER KOMPETENCI[K
X
X
X
X
X
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X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

1. Műszaki informatika tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a sz{mítógép hardver elemeit, az oper{ciós rendszerek
alapvető jellemzőit. Alkalmazz{k az oper{ciós rendszereket. Tudjanak kommunik{lni
a LAN, WAN h{lózatokon is. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai informatikai
feladatok megold{s{hoz.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Informatikai alapismeretek
Hardver, szoftver alapismeretek
[llom{nyműveletek, oper{ciós rendszerek

18 óra

Irodai alkalmaz{sok
Alkalmaz{sok haszn{lata feladat megold{sok sor{n
LAN, WAN h{lózatok haszn{lata
Multimédi{s, kommunik{ciós, alkalmaz{sok

54 óra

1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. Műszaki ismeretek tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ebben az összefoglaló tant{rgyban a tanulók ismerjék meg a szakmai
tov{bbhalad{shoz szükséges elektrotechnikai, anyagismereti és szakrajzi alapokat.
L{ssanak egy olyan műszaki rendszert, amelyben a témakörök kapcsolód{sa egy
szakmai egységként jelenik meg. A megtanult elméleti ismeretek biztosíts{k a r{épülő
szakmai ismeretek elsaj{tít{s{t.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Elektrotechnika
Villamos alapfogalmak
Egyen{ramú h{lózatok
Villamos és m{gneses tér
V{ltakozó {ramú rendszerek

36 óra

Anyagismeret
Metallogr{fiai alapfogalmak
Fémek, nem fémek
Anyagok megmunk{l{sa, alapvető technológi{k

18 óra

Szakrajz
Műszaki rajz alapjai
Géprajzi alapismeretek
Villamosipari rajzi alapismeretek

18 óra

2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
3. Műszaki gyakorlatok tant{rgy

108 óra + 140 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunk{l{si
lehetőségeit. Tevékenységük sor{n alkalmazzanak kézi szersz{mokat, kisgépeket a
technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél
fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a
mérés fogalm{t, jellemzőit, jelentőségét. L{ss{k a tevékenységhez kapcsolódó
munkafolyamatokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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3.1. Témakörök és elemeik
Anyagok
Fémek, nem fémek
Anyagok megmunk{l{sa, alapvető technológi{k

12 óra

Szersz{mok
Kézi szersz{mok (ÖGY)
Gépi szersz{mok
Megmunk{ló gépek

12 óra

Mérések
Mechanikus alapműveletekhez szükséges mérések (ÖGY)
Villamos alapműveletekhez szükséges mérések

12 óra

Mechanikai és villamos kötések
Mechanikai kötések készítése (ÖGY)
Villamos kötések készítése (ÖGY)
Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmaz{sa (ÖGY)

72 óra

3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
4. Munkaszervezés tant{rgy

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék a biztons{gos munkavégzés feltételeit, azokat tarts{k, tartass{k be.
L{ss{k a környezetvédelem jelentőségét, előír{sait, a szab{lytalans{gok
következményeit. Ismerjék meg a tanulók a minőségi munkavégzés rendszerét, a
termékekre, szolg{ltat{sokra vonatkozó minőségbiztosít{si előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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4.1. Témakörök és elemeik
Minőségbiztosít{s
Minőségir{nyít{s, minőségbiztosít{s
Minőség-ellenőrzés
Termékek szolg{ltat{sok minősége
Munkafolyamatok megszervezése

18 óra

Munka- és környezetvédelem
[ltal{nos munkavédelem
Elsősegélynyújt{s
Tűzvédelem
Környezetvédelem

18 óra

4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10009-12 azonosító sz{mú
Mérőműszerek, üzemi mérések
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10009-12 azonosító sz{mú, Mérőműszerek, üzemi mérések megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Hibadiagnosztikai
vizsg{latok

Szinkron- és aszinkron
gépek üzemi jellemzőinek
mérése mérése

Egyen{ramú gépek üzemi
jellemzőinek mérése
Érintésvédelmi mérések

Villamos gépek üzemi mérése

Transzform{torok üzemi
jellemzőinek mérése

Nem villamos mennyiségek
mérése villamos úton

Mérési módszerek, elj{r{sok

Elektronikus alapelemek

Többf{zisú h{lózatok

V{ltakozó {ramú {ramkörök

Villamos- és m{gneses tér

10009-12 Műszerek, üzemi mérések

Egyen{ramú {ramkörök

Elektrotechnika

Mérési alapismeretek

Villamos
műszerek- és
mérések

FELADATOK
Haszn{lja az analóg és digit{lis villamos
mérőműszereket

X

Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, {ram,
ellen{ll{s, teljesítmény, fogyaszt{s) sz{mszerű
jellemzőinek meghat{roz{s{ra mérőeszközöket v{laszt
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, {ram,
ellen{ll{s, teljesítmény, fogyaszt{s) sz{mszerű
jellemzőinek mérését elvégzi

X

X

X

X

X

X

X

X

Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség
mérésére szolg{ló {talakítókat
Ellenőrzi az {talakítók működését
Analóg, digit{lis és teljesítményelektronikai
elektronikus {ramkörök jellemzőit méréssel
meghat{rozza
Villamos gépek (transzform{torok, aszinkron-, szinkron

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X

- és egyen{ramú gépek) legfontosabb üzemi
jellemzőinek mérését végzi
Villamos gépek sz{mítógéppel t{mogatott mérését
végzi
Mérésekkel villamos gépek hibadiagnosztikai
vizsg{lat{t végzi
Mérésekkel villamos készülékek hibadiagnosztikai
vizsg{lat{t végzi
Villamoss{gtani alapfogalmak
Villamos {ram hat{sai
Egyen{ramú körök és törvényszerűségeik
V{ltakozó {ramú körök és törvényszerűségeik
[ram, feszültség és jellemzőik, ellen{ll{s és impedancia
mérési módszerei
Aszinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei
Digit{lis mérőműszerek
Egyen{ramú gépek jellemzőinek mérési módszerei
Érintésvédelmi ellenőrzése
Hőfejlesztő készülékek jellemzőinek mérési módszerei
Kapcsoló készülékek jellemzőinek mérési módszerei
Szinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei
Transzform{torok jellemzőinek mérési módszerei
Vil{gít{si készülékek jellemzőinek mérési módszerei
Elektromechanikus műszerek
Menetek jellemzői, mérési módszerei
Méréstechnikai alapismeretek
Fogaskerekek jellemzőinek mérési módszerei
Oszcilloszkóp alkalmaz{s
T{vols{g, elmozdul{s és szögelfordul{s mérési
módszerei
Alakhűség és méretpontoss{g mérési módszerei

X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
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X
X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Érintésvédelmi ismeretek
Szakmai sz{mol{si készség
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsol{si rajz, {ramutas rajz
olvas{sa, értelmezése, készítése
Mechanikai és villamos mérőeszközök haszn{lata
Diagram, nomogram olvas{sa, értelmezése, készítése
Felelősségtudat
Pontoss{g
Kézügyesség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Rendszerező képesség
Logikus gondolkod{s
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
X
X
X
X
X
X
X
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X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

5. Elektrotechnika tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók az elektrotechnikaalapozó tant{rgyban megszerzett ismereteket alkalmazva
legyenek képesek értelmezni a gyakorlatban előforduló {ramköröket, azok villamos
jellemzőit. Ismerjék meg a villamos {ramkörök felépítését, és értelmezni tudj{k a
villamos mennyiségeket. Kellő ismeretekkel rendelkezzenek az új és korszerű villamos
{ramkörökben alkalmazott {ramköri elemekkel, azok alapkapcsol{saival. Legyenek
képesek felhaszn{lni az elektrotechnikai ismereteket a műszaki alkalmaz{sban.
Ismerjék a villamos jelenségeket, azok közötti kapcsolatot. A villamos mennyiségek
ismeretében egyszerűbb sz{mít{sokat tudjanak elvégezni. Gyakorolj{k be a szakmai
alkalmaz{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Egyen{ramú {ramkörök
Villamos alapfogalmak
Egyen{ramú h{lózatok alaptörvényei, összefüggések
Passzív és aktív {ramkörök
Energiaforr{sok
Vegyi elektromos {talakul{s

12 óra

Villamos- és m{gneses tér
Nyugvó villamos erőtér
Kondenz{tor
M{gnese erőtér
Indukciós jelenségek

12 óra

V{ltakozó {ramú {ramkörök
V{ltakozó {ram jellemzői
[ramköri elemek v{ltakozó {ramú körben
Egyszerű és összetett v{ltakozó {ramú h{lózatok alaptörvényei, jellemzői
Soros és p{rhuzamos R-L kapcsol{s
Soros és p{rhuzamos R-C kapcsol{s
Valós{gos kondenz{torok és tekercsek, veszteségek
Soros és p{rhuzamos R-L-C kapcsol{sok, rezgőkörök
V{ltakozó {ramú teljesítmények
A teljesítménytényező fogalma, a f{zisjavít{s

24 óra

20 / 43

Többf{zisú h{lózatok
12 óra
A többf{zisú rendszer fogalma, jellemzői
A h{romf{zisú rendszer lényege és jellemzői
A csillag- és h{romszögkapcsol{s jellemzői, teljesítmények, szimmetrikus és
aszimmetrikus terhelés
A villamos gépek működési elve
Elektronikus alapelemek
Félvezetés elve
Félvezető {ramköri elemek
Félvezetők gyakorlati alkalmaz{sa
Félvezető alapkapcsol{sok
Analóg és digit{lis {ramkörök

12 óra

5.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
6. Villamos műszerek- és mérések tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a munk{jukhoz alkalmazott villamos műszerekkel
kapcsolatos legfontosabb alapismeretek, a mérőműszerek típusait, azok működési
elvét. Kellő ismeretekkel rendelkezzenek a villamos – és nem villamos mennyiségek
mérésének elvégzéséhez. Szerezzenek kellő gyakorlatot a különböző mérőműszerek
haszn{lat{ban. A mérések sor{n legyenek tiszt{ban a legfontosabb biztons{gtechnikai
előír{sokkal.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Mérési alapismeretek
Méréstechnikai alapfogalmak
Elektromechanikus műszerek

18 óra

21 / 43

Elektronikus műszerek
Korszerű méréstechnikai eszközök alkalmaz{sa
Mérési módszerek, elj{r{sok
Ellenállásmérések
Teljesítménymérések
Fogyasztásmérések
Hálózati analízis

36 óra

Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton
Erő, elmozdul{s
Fordulatsz{m meghat{roz{sa
Szögelfordul{s meghat{roz{sa
Hőmérséklet mérése

18 óra

6.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5 A tov{bbhalad{s feltételei
7. Villamos gépek üzemi mérése tant{rgy

172 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A mérési alapismeretek birtok{ban legyenek képesek a mérési feladatok keretében
alkalmazni a munka megkezdése előtt, a munkafolyamatokban és a munka
{tad{s{hoz szükséges méréseket és vizsg{latokat. A tanulók szakszerűen haszn{lj{k a
villamos mérőműszereket. Ismerjék meg és haszn{lj{k a szerelői ellenőrzés eszközeit.
Végezzenek elektromos berendezéseken üzemi és biztons{gi ellenőrző méréseket, hiba
felt{r{st. A terhelő {ram közvetlen {ramméréssel, lakatfogóval, {ramv{ltó
közbeiktat{s{val való meghat{roz{sa. Hat{sos teljesítmény, villamos fogyaszt{s
mérése, mérési eredményekből meddő-, és l{tszólagos teljesítmény sz{mít{sa.
Képesek legyenek a tanulók ellenőrzési, mérési adatok rögzítésére, feldolgoz{s{ra,
értékelésére, dokument{l{s{ra. A tanulók tarts{k és tartass{k be a villamos mérések
biztons{gtechnikai előír{sait.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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7.1. Témakörök és elemeik
Transzform{torok üzemi jellemzőinek mérése
Transzform{torok üres j{r{si, rövidz{r{si, terhelési mérései
Transzform{torok helyettesítő kapcsol{s{nak felvétele
Transzform{torok p{rhuzamos üzemének mérése
[ram- és feszültségv{ltók vizsg{lata

20 óra

Szinkron- és aszinkron gépek üzemi jellemzőinek mérése
Aszinkrongépek vizsg{lati módszerei
Szinkron gener{tor h{lózatra kapcsol{sa
Szinkron gener{tor terhelési jelleggörbéinek felvétele

44 óra

Egyen{ramú gépek üzemi jellemzőinek mérése
Egyen{ramú gener{torok vizsg{lata, jelleggörbéinek felvétele
Egyen{ramú motorok vizsg{lata, jelleggörbéinek felvétele

20 óra

Érintésvédelmi mérések
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból
Védővezető {llapot{nak ellenőrzése
Szigetelési ellen{ll{s mérése
Földelési ellen{ll{s, hurok impedancia mérése
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések

20 óra

Hibadiagnosztikai vizsg{latok
32 óra
Villamos gépek és készülékek hibadiagnosztikai vizsg{lat{t végzi mérésekkel
(ÖGY)
Villamos h{lózatok védelmi készülékeinek, automatik{inak vizsg{lata
Villamos h{lózatok telemechanikai rendszerei
Mérési adatgyűjtés és feldolgoz{s
7.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10010-12 azonosító sz{mú
Villamos berendezések védelme
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10010-12 azonosító sz{mú, Villamos berendezések védelme megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Felmérés készítése

Műszaki
dokument{ció
készítése

Villamos
dokument{ció

Villamos dokument{ció

Vezérlési
{ramkörök
kiépítése
Villamosipari rajzok

Vezérlési {ramkörök
felépítése

Vezérlések,
jelzőrendszerek

Vezérlés

Villamos gépek
védelme

Villamos h{lózatok
védelme

10010-12 Villamos berendezések védelme

Villamos védelem
alapjai

Villamos védelmek

FELADATOK
Kapcsolókészülékeket kiv{laszt, kapcsolókat szerel,
javít
Villamos gépek, villamos fogyasztó készülékek
z{rlatvédelmét és túlterhelésvédelmét létesíti
Kisfeszültségű villamos h{lózatok túl{ram és
z{rlatvédelmét valósítja meg
Kisfeszültségű villamos elosztóh{lózatot épít
dokument{ció alapj{n
Elosztókat szerel, telepít
Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a null{zott
rendszert
Kiépíti és ellenőrzi az EPH rendszert
Felszereli és ellenőrzi az {ramvédő kapcsolót
Alkalmazza a védővezeték nélküli érintésvédelmi
módokat
Elektromechanikus vezérléseket épít, működését
ellenőrzi, hibakeresést végez, javít

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
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X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Kapcsolókészülékek jellemzői, kiv{laszt{sa
Túl{ramvédelmi készülékek
Érintésvédelem
Biztosítók jellemzői, kiv{laszt{sa
Túl{ram- és z{rlatvédelmek
Túlfeszültség védelmek
Védelmi készülékek telepítése, szerelése

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
X
X
X

Érintésvédelmi jelképek értelmezése
Szakmai sz{mol{si készség
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsol{si rajz, {ramutas rajz
olvas{sa, értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvas{sa, értelmezése, kitöltése,
X
készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g
X
X
Kézügyesség
Megbízhatós{g
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Kezdeményezőkészség
X
X
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Módszeres munkavégzés
X
X
Logikus gondolkod{s
X
Körültekintés, elővigy{zatoss{g
X
X
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

8. Villamos védelmek tant{rgy

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók a megszerzett elméleti ismeretek birtok{ban ismerjék fel a villamos
berendezések meghib{sod{saiból adódó veszélyeket, azok fajt{it. Képesek legyenek
értelmezni a legfontosabb fogalmakat és a gyakorlatban alkalmazni a túlterhelés és
z{rlatvédelmi készülékek kiv{laszt{s{ra vonatkozó előír{sokat. Szerezzenek kellő
gyakorlatot, a védelmi készülékeket kiv{laszt{s{ban, azok szakszerű beépítésében, a
villamos {ramkörökben, való alkalmaz{sban. Alakuljon ki a megszerzett elméleti
ismeretek birtok{ban kellő felelősségtudat a védelmi készülékek szakszerű
alkalmaz{s{ban. Legyenek képesek elvégezni az érintésvédelmi ellenőrző
vizsg{latokat. Munkavégzés sor{n tarts{k be a biztons{gtechnikai, munkavédelmi és
környezetvédelmi előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Villamos védelem alapjai
Alapfogalmak
Villamos z{rlatok, z{rlatkorl{toz{s
Védelmi készülékek

12 óra

Villamos h{lózatok védelme
Egyszerű hálózatok zárlati jellemzőinek meghatározása
Zárlatkorlátozó fojtótekercs, kiválasztása, kialakítása, beépítése

12 óra

Villamos gépek védelme
Túlterhelés elleni védelem
Z{rlatok elleni védelem
Feszültség csökkenés elleni védelem
Túl{ram elleni védelmek ellenőrzése
Érintésvédelmi ellenőrzés

12 óra

8.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
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8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
9. Vezérlések, jelzőrendszerek tant{rgy

132 óra + 28 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg az ir{nyít{stechnikai alapfogalmakat. Saj{títs{k el a villamos
gépek működtetéséhez szükséges legfontosabb kapcsol{sokat. Ismerjék meg a
villamos gépek {ramköreinek kialakít{s{hoz alkalmazott készülékeket. Készítsék el a
vezérlő- és működtető {ramköröket. Ismerjék és alkalmazz{k a gyakorlatban az
elektronikus {ramkörök elemeinek működését, {ramköri saj{toss{gait. Ismerjék meg
az analóg és digit{lis {ramköröket, azok alkalmaz{sait. Rendelkezzenek kellő
gyakorlati tud{ssal a szakm{ban alkalmazott elektronikus eszközök, berendezések,
rendszerek telepítéséhez, működtetéséhez. Munkavégzés sor{n tarts{k be a
legfontosabb biztons{gtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Vezérlés
A vezérlés fogalma, feloszt{sa
Villamos vezérléseknél alkalmazott elemek, szervek, készülékek.
Villamos hajt{sok típusai, jellemzői, létesítése, alkalmaz{sa, üzemeltetése

12 óra

Vezérlési {ramkörök felépítése
A vezérléstechnika építő elemeinek és készülékeinek kiv{laszt{sa
Villamos vezérlési {ramkörök kialakít{sa, szerelése
Villamos hajt{sok típusai, jellemzői, létesítése, alkalmaz{sa, üzemeltetése

12 óra

Vezérlési {ramkörök kiépítése
108 óra + 28 (ÖGY)
Egyszerű vezérlési feladatok (ÖGY)
Ki- és bekapcsol{s, indít{s(ÖGY)
T{vműködtetés, sorrendi kapcsol{s(ÖGY)
Forgásirány váltás(ÖGY)
Fordulatszám változtatás(ÖGY)
Fékezés (ÖGY)
Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz)
Elektronikus eszközök alkalmazása.
Analóg- és digitális áramkörök
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9.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
10. Villamos dokument{ció

136 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A villamos rajzi alapismeretekre t{maszkodva a tanulók ismerjék meg a gyakorlatban
előforduló villamos energia ell{t{s, a villamos gépek – és berendezések, villamos
berendezések rajzjeleit, {br{zol{si módjait, a legfontosabb villamos rajzokat. Képesek
legyenek gépek, készülékek, berendezések műszaki dokument{ciój{nak olvas{s{ra,
értelmezésére, haszn{lat{ra, elvi v{zlatok felvételére, készítésére. Ismerjék meg a
kivitelezés és üzemeltetés sor{n alkalmazott legfontosabb villamos ipari
dokumentumokat. Képesek legyenek egyszerűbb műszaki dokument{ció
elkészítésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Villamosipari rajzok
Kapcsol{si rajzok
Huzaloz{si rajzok
[ramutas rajzok
Készülék elrendezési rajzok
Nyomvonalrajzok

36 óra

Villamos dokument{ció
Műszaki kiviteli tervek
Elő terv
Tervtanulm{ny
Kiviteli terv
Megvalósul{si rajzok

36 óra

Műszaki dokument{ció készítése

32 óra
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Dokument{ció felépítése
Dokument{ció tartami követelményei
Dokumentumok fajt{i, alkalmaz{s
Felmérés készítése
Felmérés készítés
Anyagszükséglet meghat{roz{sa

16 óra

[tad{s-{tvétel dokument{l{sa
Építési napló
Ellenőrzések, üzembe helyezési elj{r{s, felülvizsg{latok dokumentumai
Üzemi dokumentumok

16 óra

10.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10011-12 azonosító sz{mú
Villamos gépek üzemeltetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10011-12 azonosító sz{mú, Villamos gépek üzemeltetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa
sor{n fejlesztendő kompetenci{k
Villamos gépek
üzemeltetése
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Egyen{ramú gépek
üzemeltetése

V{ltakozó {ramú gépek
üzemeltetése

Egyen{ramú gépek

Szinkrongépek
üzemeltetése

FELADATOK
Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
Megismeri a munkaterületet
Elvégzi a szükséges feszültségmentesítéseket
A munkavégzés helyszínén biztosítja a tűz és
balesetmentes munkavégzés szükséges eszközeit
(védelmi, megelőző és egyéb segédeszközök)
Kistranszform{torokat méretez, készít
X
Transzform{torok üzem{llapotait vizsg{lja (mérésekkel)
Transzform{torokat üzemeltet, üzemvitelüket biztosítja
Sz{raz és olajtranszform{torokat szerel, hibakeresést
végez, javít
Aszinkrongépeket üzemeltet (indít, forg{sir{nyt v{lt,
fordulatsz{mot szab{lyoz, fékez)
Aszinkron motorokat telepít, illeszt a hajtott
berendezésekhez
Az egyen{ramú gépek fő- és segédpólus tekercseit,
kompenz{ló tekercseit elköti, a gerjesztési ir{nyokat
ellenőrzi
A kommut{ciót ellenőrzi, keféket be{llítja
Egyen{ramú gépeket üzemeltet (gener{torok
feszültségszab{lyoz{s{t, polarit{s v{lt{s{t, motorok
indít{s{t, forg{sir{ny v{lt{s{t, fékezését végzi)
Egyen{ramú gépeken hibakeresést végez, javít
Egyedül j{ró szinkrongener{tort üzemeltet
Szinkrongépek p{rhuzamos kapcsol{s{t valósítja meg,
szinkroniz{l, a meddő és hat{sos teljesítmény
szab{lyoz{s{t végzi
Szinkronmotorok indít{s{t végzi különböző
módszerekkel
Szinkrongépeken hibakeresést végez, javít
Törpe motorokat alkalmaz, üzemeltet, javít

Szinkron- és aszinkron
gépek

10011-12 Villamos gépek üzemeltetése

Transzform{torok

Villamos gépek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

[lló- és forgórészeket tekercsel
Forgógépeket összeszerel
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forg{sir{nyv{ltó,
fordulatsz{m-v{ltoztató) épít, telepít, beüzemel
Elektromechanikus vezérlések működését ellenőrzi,
hibakeresést végez, javít
SZAKMAI ISMERETEK
Érintésvédelem kialakít{sa
X
X
Villamos anyagok és készülékek
X
X
Méréstechnikai alapok
X
X
Aszinkron motorok forg{sir{nyv{lt{sa
X
Aszinkron motorok indít{sai
X
Aszinkron motorok jellemző hib{i
X
Aszinkron motorok tekercselései
X
Egyen{ramú gépek jellemző hib{i
Egyen{ramú gépek jellemzői, üzem{llapotai
Egyen{ramú gépek tekercselései
Egyen{ramú motorok indít{sa és fékezése
Hibakeresés ir{nyít{stechnikai rendszerek
X
X
Ir{nyít{stechnikai alapfogalmak
X
X
Különleges transzform{torok alkalmaz{sai
X
(takarékkapcsol{sú, hegesztő, mérő)
Szinkron gener{tor üzemeltetése,
X
feszültségszab{lyoz{sa
Szinkron gener{torok p{rhuzamos üzeme
X
Szinkron gépek jellemzői, üzem{llapotai
X
Szinkron gépek tekercselései
X
Szinkrongépek jellemző hib{i
X
Szinkronmotorok
X
Transzform{torok jellemző hib{i
X
Transzform{torok jellemzői, üzem{llapotai
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Érintésvédelmi jelképek értelmezése
X
X
Szakmai sz{mol{si készség
X
X
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsol{si rajz, {ramutas rajz
X
X
olvas{sa, értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvas{sa, értelmezése, kitöltése,
készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g
[llóképesség
Mozg{skoordin{ció (testi ügyesség)
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kezdeményezőkészség
Hat{rozotts{g
MÓDSZER KOMPETENCI[K
[ttekintő képesség
X
X
Logikus gondolkod{s
X
X
Figyelem-összpontosít{s
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X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

11. Villamos gépek tant{rgy

168 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elektromos gép- és készülékszerelő villamos gépet telepít, szerel, ellenőriz,
karbantart. Meghib{sod{s sor{n hib{t behat{rol, elvégzi a szükséges javít{st és a
villamos gépet üzembe helyezi. Munk{ja sor{n villamos gépeket működtet.
A munkafolyamatok szakszerű elvégzéséhez meg kell ismernie a villamos gépek
fajt{it, szerkezetét, működési elvét, üzemi jellemzőit. A tanulóknak rendelkezni kell a
villamos gépek, készülékek hiba meg{llapít{s{nak, javít{s{nak ismereteivel. A
tanulók ismerjék az üzemeltetés, szerelés, javít{s munkatevékenységéhez szükséges
anyagokat, eszközöket.
Az ipari villamos berendezések szereléséhez rendelkezzenek a tanulók a
felhaszn{lható anyagok, szerelési technológi{k ismeretével. Képes legyen a szakmai
tevékenységet végző tanuló a megfelelő anyagok, eszközök kiv{laszt{s{ra az elvégzett
munkafeladat dokument{l{s{ra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Transzform{torok
Kistranszform{torok szerkezeti felépítése
Transzform{torok működése, jellemzői
Méretezési elvek: vastest méretezése, vezeték méretezése
Transzform{torok üzem{llapotai
Transzform{torok p{rhuzamos kapcsol{sa
H{romf{zisú transzform{torok
Sz{raz és olajtranszform{torok hibalehetőségei, hibakeresés, javít{s
Különleges transzform{torok

18 óra

Szinkron- és aszinkron gépek
Szinkrongépek felépítése
Szinkrongépek működése, jellemzői
Szinkrongépek üzeme
Gener{torok
Aszinkron gépek
Aszinkron motorok üzemi jellemzői
Különleges motorok
Ellenőrzés, karbantart{s, hiba felt{r{s, javít{s

86 óra
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Egyen{ramú gépek
Egyen {ramú gépek működése, felépítése, típusai
Egyen{ramú dinamó
Egyen{ramú motorok
Egyen{ramú gépek üzemi jellemzői
Egyen{ramú gépek alkalmaz{sa
Univerz{lis motorok
Ellenőrzés, karbantart{s, hiba felt{r{s, javít{s

64 óra

11.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5. A tov{bbhalad{s feltételei

12. Villamos gépek üzemeltetése tant{rgy

280 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A z elektromos gép- és készülékszerelő az elméleti ismeretek felhaszn{l{s{val
villamos gépet szerel, telepít, működtet, ellenőriz. A meghib{sod{s esetén szakszerű
gyakorlati módszerekkel felt{rja a hib{t. A tanulóknak rendelkezni kell a villamos
gépek,- készülékek hiba meg{llapít{s{nak, javít{s{nak ismereteivel.
A tanulók ismerjék az üzemeltetés, szerelés, javít{s munkatevékenységéhez szükséges
anyagokat, eszközöket. Az ipari villamos berendezések szereléséhez rendelkezzenek a
tanulók a felhaszn{lható anyagok, szerelési technológi{k ismeretével. Képes legyen a
szakmai tevékenységet végző tanuló a megfelelő anyagok, eszközök kiv{laszt{s{ra.
Az ellenőrzés, karbantart{s és javít{s ut{n végrehajtja az üzembe helyezési
munkafolyamatokat. Elvégzi az üzembe helyezéshez szükséges vizsg{latokat,
méréseket, és képes legyen a munkafeladat dokument{l{s{ra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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12.1. Témakörök és elemeik
Szinkrongépek üzemeltetése
Szinkron gépek indít{sa
Szinkron gépek szab{lyoz{sa
Szinkron gépek ellenőrzése, karbantart{sa
Szinkron gépek meghib{sod{sai, hibaforr{sok, javít{sok
V{ltakozó {ramú gépek üzemeltetése
Transzform{torok üzemeltetése
Transzform{torok üzemi viszonya
Transzform{torok tekercselése
Különleges transzform{torok
Transzform{torok ellenőrzése, karbantart{sa
Transzform{torok meghib{sod{sai, hibaforr{sok, javít{sok
Aszinkron motorok üzemeltetése
Aszinkron motorok üzemi viszonya
Aszinkron motorok tekercselése
Aszinkron motorok ellenőrzése, karbantart{sa
Aszinkron motorok meghib{sod{sai, hibaforr{sok, javít{sok
Különleges motorok
Univerz{lis motorok
Egyen{ramú gépek üzemeltetése
Egyen{ramú motorok szerkezeti részei
Egyen{ramú motorok üzemeltetése, üzemi jellemzők
Egyen{ramú motorok tekercselése
Egyen{ramú motorok ellenőrzése, karbantart{sa
Egyen{ramú motorok meghib{sod{sai, hibaforr{sok, javít{sok

40 óra

176 óra

64 óra

12.2 A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
12.3 A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
12.4 A tant{rgy értékelésének módja
12.5 A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10012-12 azonosító sz{mú
Villamos készülékek szerelése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10012-12 azonosító sz{mú, Villamos készülékek szerelése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Eszközök, készülékek,
berendezések szerelése

X

X
X
X

Érintésvédelem
(Hibavédelem)

Villamos h{lózatok
szerelése

X

X
X
X

Villamos készülékek
szerelési gyakorlata

Biztons{gos
munkavégzés

Eszközök, készülékek,
berendezések

10012-12 Villamos készülékek szerelése

Villamos h{lózatok

Villamos
készülékek

FELADATOK
Ellen{ll{sfűtő-berendezéseket szerel, javít
Villamos h{ztart{si készülékeket szerel, javít
Vil{gít{si h{lózatot és készülékeket szerel
Villamos berendezések feszültségmentesítését végzi
Villamos készülékeket felszereli, összeszereli
Ellenőrzi a fel -és összeszereléseket
Villamos vezérléseket valósít meg
Villamos szab{lyoz{sokat valósít meg
Ellenőrző méréseket végez
Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokument{ciót készít
A munk{j{val kapcsolatos speci{lis környezetvédelmi
előír{sokat ismeri, betartja
A hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezeli,
illetve t{rolja

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
Hőfejlesztő készülékek jellemzői
Hőfejlesztő készülékek jellemző hib{i, javít{suk
Kapcsoló készülékek jellemzői
Kapcsoló készülékek jellemző hib{i, javít{suk
Vil{gít{si készülékek jellemzői
Vil{gít{si készülékek jellemző hib{i, javít{suk
H{lózatok (kisfeszültségű, inform{ciós)
Létesítés ut{ni ellenőrzés
Mérési jegyzőkönyv
Villamos anyagismeret
Alkatrészek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei és jellemzői
Mechanikus, elektromechanikus és elektronikus
mérőműszerek
Szerelvények, készülékek bekötése
Érintésvédelem

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézi és gépi kötőelem szerelő szersz{mok haszn{lata
Szakmai sz{mol{si készség
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X
X

X

X
X

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsol{si rajz, {ramutas rajz
olvas{sa, értelmezése, készítése
Mennyiségérzék
Diagram, nomogram olvas{sa, értelmezése, kitöltése,
készítése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g

X

X

[llóképesség

X

X

Megbízhatós{g

X

X

Kezdeményezőkészség

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)

X

X

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

X

X

X
X

T[RSAS KOMPETENCI[K
X

MÓDSZER KOMPETENCI[K

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X
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X

13. Villamos készülékek tant{rgy

120 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a villamos energia elő{llít{s{nak módjait, eloszt{s{t és ipari,
h{ztart{si alkalmaz{s{nak lehetőségeit.
Legyenek tiszt{ban a villamos energia gyakorlati felhaszn{l{s{ra alkalmas készülékek
szerkezeti kialakít{s{val, felépítésével, működési elvével, a működtetéshez szükséges
{ramkör kialakít{s{val. Az elméleti ismeretek elsaj{tít{s{hoz alkalmazni tudj{k a
legfontosabb szabv{ny előír{sokat. Ismerjék meg a legfontosabb vil{gít{si {ramkörök
elvi felépítését, az alapkapcsol{sokat, azok készülékeit, szerelvényeit. Képesek
legyenek a témakörhöz kapcsolódó műszaki dokument{ció olvas{s{ra, értelmezésére,
készítésére. A tanulók a széles körű szakmai tevékenységek közül először a
h{ztart{sokban megjelenő, villamos gépekkel működtetett készülékekkel, azok
mindennapos alkalmaz{saival tal{lkozzanak.
Kapjanak kedvet a szakmai munk{hoz, l{tva annak szépségeit, szakmais{g{t,
felelősségét. A munkavégzéshez rendelkezzenek kellő biztons{gtechnikai
ismeretekkel.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1. Témakörök és elemeik
Villamos h{lózatok
Villamos energia elő{llít{sa
Nagyfeszültségű h{lózatok és berendezései
Középfeszültségű h{lózatok és berendezései
Kisfeszültségű h{lózatok felépítése, fajt{i
Kisfeszültségű vil{gít{si h{lózatok felépítése
Kisfeszültségű inform{ciós h{lózatok

12 óra

Eszközök, készülékek, berendezések
Hő termelő berendezések
Ellen{ll{sfűtés az iparban és h{ztart{sban
Villamos tűzhelyek, sütők, főzőlapok
Vízmelegítő berendezések
Ipari kemencék működése, szab{lyoz{sa
Vil{gít{si alapismeretek és alapmennyiségek
Izzól{mp{s fényforr{sok
G{zkisülésű csövek
LED fényforr{sú {ramkörök
Bel- és kültéri vil{gít{s
Analóg- és digit{lis mérőműszerek fajt{i és alkalmaz{suk

68 óra
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Villamos kéziszersz{mok felépítése, működése
Villamos kéziszersz{mok hajt{srendszerei
Villamos készülékek a h{ztart{sban és az iparban
Elektromos készülékek hibafelt{r{sa, javít{suk
Biztons{gos munkavégzés
Munkavégzés, veszélyforr{sok
Baleset
[ramütéses baleset, elsősegélynyújt{s
Feszültségmentesítés, feszültség al{ helyezés
Érintésvédelmi megold{sok, alkalmaz{sok
Szerelői ellenőrzés
Felülvizsg{latok
Környezetvédelem
Hulladékkezelés

40 óra

13.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
13.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
13.4. A tant{rgy értékelésének módja
13.5. A tov{bbhalad{s feltételei
14. Villamos készülékek szerelési gyakorlata

636 óra + 96 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók a gyakorlatban is alkalmazz{k elméleti ismereteiket. Vegyenek részt a
villamos készülékek és berendezések {ramköreinek kiépítésében, h{lózatra
csatlakoztat{s{nak kialakít{s{ban. Végezzék el a villamos gépek – és készülékek
szerelői ellenőrzését, hibafelt{r{s{t, javít{sukat. A gyakorlatban hajts{k végre a
szükséges karbantart{si feladatokat. Végezzenek szerelői ellenőrzéseket, ellenőrző
méréseket. Tevékenységük sor{n saj{títs{k el az érintésvédelmi ellenőrzési
munkafeladatokat és végezzenek ellenőrző méréseket. Készítsenek z{rlat- és
érintésvédelmet
(hibavédelmet)
a
villamos
{ramkörökhöz.
Gyakorlati
tevékenységükhöz készítsenek munkaműveleti tervet, hat{rozz{k meg az agyag és
eszköz szükségletet. A munkavégzés sor{n tarts{k be a munkavédelmi – és
környezetvédelmi előír{sokat. Szakmai tevékenységüket dokument{lj{k.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1. Témakörök és elemeik
Villamos h{lózatok
Villamos energia elő{llít{sa
Erőművek, al{llom{sok felépítése, berendezései
Nagyfeszültségű h{lózatok és berendezéseinek szerelése
Középfeszültségű h{lózatok és berendezéseinek szerelése
Kisfeszültségű h{lózatok építése, javít{sa, karbantart{sa
Kisfeszültségű vil{gít{si h{lózatok építése, szerelése, javít{sa (ÖGY)
Kisfeszültségű inform{ciós h{lózatok építése, javít{sa, karbantart{sa

136 óra

Eszközök, berendezések, készülékek szerelése
Hőtermelő berendezéseket szerel, javít, üzemeltet
Ellen{ll{sfűtő ipari és h{ztart{si berendezéseket szerel, javít
Villamos tűzhelyeket, sütőket, főzőlapokat szerel, javít
Vízmelegítő berendezéseket javít
Ipari kemencéket szerel, javít
Izzól{mp{s fényforr{sokat szerel, javít(ÖGY)
G{zkisülésű csöves l{mpatesteket szerel, javít(ÖGY)
Bel- és kültéri vil{gít{st szerel(ÖGY)
Analóg- és digit{lis mérőműszereket alkalmaz
Villamos kéziszersz{mokat működtet, szerel, javít
Villamos kéziszersz{mok hajt{srendszereit szereli, javítja
Elektromos készülékek hibafelt{r{sa, javít{suk ( ÖGY)

432 óra

Érintésvédelem (Hibavédelem)
68 óra
Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előír{sok
Az {ramütés és az {ramütés elleni védelem
Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai
EPH fogalma, kialakít{sa
Földelő-, védő- és EPH vezetők
[ram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése(ÖGY)
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok
Gy{rtm{nyok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakít{sa (érintésvédelmi oszt{lyok
(ÖGY)
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból
Ellenőrző mérések (ÖGY)
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések
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14.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
14.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
14.4. A tant{rgy értékelésének módja
14.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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