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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 522 04 VILLANYSZERELŐ
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
–
–

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

valamint
–

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
04
Villanyszerelő
szakképesítés
szakmai
és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 522 04
Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő
Szakmacsoport: 6. Villamosipar és 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 %
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
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 óra
– gyakorlati órasz{m: 1848 óra
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
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
Szakmai
Összefüggő
Összefüggő
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
követelmény- Tant{rgyak
ny{ri
ny{ri
heti
heti
heti
heti
heti
heti
modulok
gyakorlat
gyakorlat
órasz{m

10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

10023-12
Épületvillamoss{gi
szerelés

Műszaki
informatika
Műszaki ismeretek

órasz{m

órasz{m

2
3

140

1
3
5
11

120

1

40
1

Ipari elektronika
Elektrotechnikai
sz{mít{sok
Villamosipari
10024-12
anyagismeret
Villamos gépek és
ipari
Villamos gépek és
elosztóberendezések berendezések

órasz{m

2

Műszaki gyakorlat
Munkaszervezés
Szakmai
alapismeretek
Épületvillamoss{gi
szerelés
Épületvillamoss{gi
szerelés gyakorlata
Épületvillamoss{gi
mérések
V{llalkoz{si
ismeretek

órasz{m

0,5
1

1
1

1
3
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órasz{m

szerelése

Villamos műszaki
{br{zol{s
Villamos ellenőrző
mérések
Villamos gépek és
berendezések
gyakorlata
Összes óra
Összes óra

1
1
22,5
7

5

140

12

7

12
19

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m: 1664
szakmai elméleti órasz{m:
712
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160

6,5

23,5
30

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

1/9.
évfolyam

Tant{rgyak/témakörök
e

Műszaki informatika
Informatikai
alapismeretek
Irodai alkalmaz{sok
Műszaki ismeretek
Elektrotechnika
Anyagismeret
Szakrajz
Műszaki gyakorlatok
10007-12
Informatikai és
Anyagok
műszaki alapok
Szersz{mok
Mérések
Mechanikai és villamos
kötések
Munkaszervezés
Minőségbiztosít{s
Munka- és
környezetvédelem
Szakmai alapismeretek
Villanyszerelő
tevékenységek
Vil{gít{si {ramkörök
Épületvillamoss{gi
szerelés
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamoss{gi
h{lózatok, berendezések
10023-12
Érintésvédelem
Épületvillamoss{gi
(Hibavédelem)
szerelés
Vill{mvédelem
Épületvillamoss{gi
szerelés gyakorlata
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamoss{gi
h{lózatok, berendezések
Érintésvédelem
(Hibavédelem)
Vill{mvédelem

Órasz{m
2/10.
évfolyam

gy

ögy

e

gy

ögy

3/11.
évfolyam
e

Összesen

gy

72

72

18

18

54

54
72
36
18
18
248
12
12
12

72
36
18
18
108
12
12
12

140

72

72

36
18

36
18

18

18

108

108

8

8

100

100
180

180

36

36

90

90

36

36

18

18
396
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120

516

60

60

236

236

60

60

40

40

10024-12
Villamos gépek és
ipari elosztóberendezések

Épületvillamoss{gi
mérések
A munka megkezdése
előtt, a munkafolyamatban és a munka
{tad{sakor szükség
szerint mérések és
vizsg{latok végzése
Üzemi ellenőrző mérések
és vizsg{latok végzése
Hiba meghat{roz{shoz
mérések, vizsg{latok
elvégzése
Szerelői ellenőrzés
végzése, dokument{l{sa
V{llalkoz{si ismeretek
V{llalkoz{s környezete,
személyi feltételei,
v{llalkoz{si form{k
V{llalkoz{sok
gazd{lkod{sa
V{llalkoz{sok PR
tevékenysége
Ipari elektronika
Elektronikai alapok
Analóg alap{ramkörök
Digit{lis alap{ramkörök
Elektrotechnikai
sz{mít{sok
Elektrotechnika
Villamosipari
anyagismeret
Villamos vezetékek
Villamos szigetelőanyagok, műanyagok
Elektronikai alkatrészek
Villamos gépek anyagai
Villamos gépek és
berendezések
Villamos forgógépek
Transzform{torok
Villamos gépek,
készülékek hib{inak
javít{sa

36

40

76

6

6

10

10

10

10

10

10
32

32

12

12

10

10

10

10

16
4
6
6

16
4
6
6

36

36

72

36

36

72

36
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32

68

18

18

18

18
16
16

16
16

96

96

20
20

20
20

16

16

Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javít{sa
Ipari villamos
berendezés szerelése
Villamos műszaki
{br{zol{s
Villamosipari műszaki
dokument{l{s
Villamos ellenőrző
mérések
Villamos gépek és
berendezések ellenőrzése
Villamos gépek és
berendezések
gyakorlata
Villamos forgógépek
Transzform{torok
Villamos gépek,
készülékek hib{inak
javít{sa
Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javít{sa
Ipari villamos
berendezés szerelése
Összesen:
A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os
ar{nya:

252

180

140

252

432

160

20

20

20

20

32

32

32

32
32

32

32

32

720

720

120
120

120
120

140

140

200

200

140

140

208

752

2376

712

1664

30

70

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

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

X

Műszaki
ismeretek

Elektrotechnika

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

Irodai alkalmaz{sok

Informatikai és műszaki alapok
10007-12

Informatika alapjai

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
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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.
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
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3. Műszaki gyakorlatok tant{rgy

108 óra + 140 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
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
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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
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
10023-12 azonosító sz{mú
Épületvillamoss{gi szerelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10023-12 azonosító sz{mú, Épületvillamoss{gi szerelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Csatlakozó vezetéket létesít
Fogyaszt{smérő helyet alakít ki
Lak{s és épület elosztó
berendezést szerel
Erős{ramú és gyenge{ramú
alapszerelést létesít
Villamos szerelvényeket helyez el
és szerel
Fogyasztói berendezések részére
csatlakozóhelyeket alakít ki
Kisk{bel- és vezetékh{lózatot
alakít ki, javít, karbantart
Épület villamos berendezést
szerel, javít, karbantart, kezelését
betanítja
Vil{gít{si berendezést szerel

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
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Elektrotechnikai
sz{mít{sok

Elektrotechnika

Digit{lis alap{ramkörök

Analóg alap{ramkörök

Ipari
elektronika

Elektronikai alapok

V{llalkoz{sok PR
tevékenysége

Épületvillamoss{gi mérések

V{llalkoz{si
ismeretek

Vill{mvédelem
A munka megkezdése
előtt, a munkafolyamatban és a munka
{tad{sakor szükség
szerint mérések és
ellenőrző
Üzemi
végzése
vizsg{latok
mérések és vizsg{latok
végzése
Hiba meghat{roz{shoz
mérések, vizsg{latok
elvégzése
Szerelői ellenőrzés
végzése, dokument{l{sa
V{llalkoz{s környezete,
személyi feltételei,
v{llalkoz{si form{k
V{llalkoz{sok
gazd{lkod{sa

Érintésvédelem
(Hibavédelem)

Épületvillamoss{gi
h{lózati, berendezés

Épületvillamoss{gi
szerelés
gyakorlat

Csatlakozó vezetékek

Vill{mvédelem

Érintésvédelem
(Hibavédelem)

Épületvillamoss{gi
h{lózatok, berendezések

Épületvillamoss{gi
szerelés

Csatlakozó vezetékek

Vil{gít{si {ramkörök

10023-12
Épületvillamoss{gi
szerelés

Villanyszerelő
tevékenységek

Szakmai
alapismeret

Szabadvezetéki csatlakozó
vezetéket létesít az érvényes
előír{sok szerint
K{beles csatlakozó vezetéket
létesít
Víz és tűzz{ró k{bel{tvezetést
készít
Külső vill{mh{rító berendezést
szerel
Belső vill{mvédelmet alakít ki
A munka megkezdése előtt, a
munkafolyamatban és a munka
{tad{s{hoz szükség szerint
méréseket és vizsg{latokat végez
Üzemi ellenőrző méréseket és
vizsg{latokat végez
Hiba meghat{roz{shoz
méréseket, vizsg{latokat végez
Érintésvédelmi (hibavédelmi)
rendszert, eszközt szerel, telepít
Szerelői ellenőrzést végez, és azt
dokument{lja
Betartja a szersz{mok és személyi
biztons{gi felszerelés
haszn{lat{ra vonatkozó
előír{sokat
Figyelembe veszi és betartja az
érvényben lévő előír{sokat
Alkalmazza a v{llalkoz{sok
tevékenységére vonatkozó
jogszab{lyokat

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
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X

X

Munkavégzés szab{lyai
Szabadvezeték- és k{belh{lózat
Szerelési technológi{k
Villamos dokument{ció
Villamos mérések
Villamos szerelési anyagok
V{llalkoz{si ismeretek
Villamos szerelvények

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

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos mérések elvégzése
Villamos h{lózatok (erős{ramú-,
épületinformatikai-, épületautomatikai-,
jelző, szabadvezeték-, k{bel h{lózatok)
kialakít{sa, javít{sa, karbantart{sa
Villamos anyagok, szerelvények,
berendezések haszn{lata
Műszaki dokument{ció olvas{sa,
értelmezése, folyamat{bra készítése
Mérőeszközök, -műszerek,
-berendezések haszn{lata
Kézügyesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszum-készség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
X
X
X
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K
X
X
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X

X
X

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X
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X
X

X
X

X
X
X

X
X

5. Szakmai alapismeretek tant{rgy

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a villamsoenergia elő{llít{s{nak módjait, eloszt{s{t és ipari,
h{ztart{si alkalmaz{s{nak lehetőségeit.
A tanulók az épületek {ramkör kialakít{s{ra és vil{gít{si {ramköreinek szerelésére
vonatkozó elméleti alapok segítségével tudj{k megoldani az {ramkörök gyakorlati
kialakít{s{t. Képesek legyenek a témakörhöz kapcsolódó műszaki dokument{ció
olvas{s{ra, értelmezésére, készítésére. A tanulók a széles körű villanyszerelői
tevékenységek közül először a h{ztart{sokban megjelenő mindennapos
alkalmaz{sokkal tal{lkozzanak, kapjanak kedvet a szakmai munk{hoz, l{tva annak
szépségeit, szakmais{g{t, felelősségét.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Villanyszerelő tevékenységek
A villamosenergia elő{llít{sa, útja, alkalmaz{si területei
A villanyszerelő tevékenységi területei

8 óra

Vil{gít{si {ramkörök
100 óra
Az elosztó berendezés alapvető fajt{i, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai,
védettsége
Műszaki dokument{ció olvas{sa, értelmezése készítése
A vil{gít{si alapkapcsol{sok ill. azok kibővített form{inak, valamint vil{gít{si
vezérlések
szerelése
Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú {ramkörök
szerelése, javít{sa
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
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6. Épületvillamoss{gi szerelés tant{rgy

180 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
A tanulók ismerjék meg a kommun{lis és lakóépületek h{lózatra csatlakoztat{s{nak
lehetőségeit, kialakít{s{t. Elméleti ismereteik alapj{n készüljenek fel a villamos
{ramkörök kialakít{s{ra, z{rlat- és érintésvédelmének (hibavédelmének) gyakorlati
megvalósít{s{ra.
A munkaműveletekhez meghat{rozz{k a műveleti sorrendet, agyag és eszköz
szükségletet.
Részletes szakmai ismereteket szerezzenek az érintésvédelem (hibavédelem) és a
vill{mvédelem célj{ról, módjairól, megvalósít{si lehetőségeiről.
A tanulók rendszerében és minőségében is l{ss{k a lak{sok villamos fogyasztóinak
energia ell{t{s{t, működtetését, védelmi megold{sait.
6.1. Témakörök és elemeik
Csatlakozó vezetékek
A közcélú h{lózatra csatlakoz{s feltételei, csatlakozók fajt{i méretezése
Földelés készítése
Az első becsatlakoz{si pont meghat{roz{sa, z{rlatvédelemmel ell{t{sa
Lak{s villamos belső {ramköreinek kialakít{sa
Null{z{s, EPH kialakít{sa
A fogyaszt{smérők elhelyezésének szempontjai
Földk{beles csatlakozó létesítése terv alapj{n
Végz{r{s és le{gaz{s készítése, feliratoz{s, homok{gy készítése, tégl{z{s,
jelzőszalag elhelyezése, dokument{l{s
Tűzszakaszokn{l a k{belek {tvezetésének megold{sa, tűzz{r{s

36 óra

Épületvillamos h{lózatok, berendezések
90 óra
Munkaműveletekről v{zlatos rajz készítése
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghat{roz{sa
A szerelési munk{k munkaf{zisokra bont{sa, a műveleti sorrend meghat{roz{sa
A munk{hoz szükséges időszükséglet és szerelői létsz{m meghat{roz{sa
Erő{tviteli és informatikai h{lózat kialakít{s{ra vonatkozó előír{sok alkalmaz{sa a
szerelésnél
Ipari- és h{ztart{si fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa
A beltéri és kültéri vil{gít{si berendezések ismerete, azok különbözőségei
Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa
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Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa a
munkatevékenységhez
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa
Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint
A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai
Érintésvédelem (Hibavédelem)
36 óra
Az érintésvédelem (hibavédelem) fogalma
Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai
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
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok
Gy{rtm{nyok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakít{sa (érintésvédelmi oszt{lyok)
Kommun{lis és lakóépületek érintésvédelmi szab{lyzata
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
Vill{mvédelem
18 óra
Külső vill{mvédelmi berendezés szerelése
Tervdokument{ció alapj{n vill{mvédelmi felfogó telepítése, karbantart{sa
Levezető telepítése, karbantart{sa
Földelés telepítése
Vizsg{ló-csatlakozó telepítése
Belső vill{mvédelem kialakít{sa
B, C, és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa
A magasban végzett munk{kra vonatkozó munkavédelmi szab{lyok, és a
szersz{mok haszn{lat{ra vonatkozó előír{sok betart{sa
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
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6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
7. Épületvillamoss{gi szerelés gyakorlata tant{rgy

396 óra+ 120 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók a gyakorlatban is alkalmazz{k elméleti ismereteiket. Vegyenek részt a
kommun{lis és lakóépületek h{lózatra csatlakoztat{s{nak kialakít{s{ban. Készítsenek
z{rlat- és érintésvédelmet (hibavédelmet) a villamos {ramkörökhöz. Gyakorlati
tevékenységükhöz készítsenek munkaműveleti tervet, hat{rozz{k meg az agyag és
eszköz szükségletet. Ismerjék meg a vill{mvédelem módjait, alkalmazz{k a belső
vill{mvédelem eszközeit. Szakmai tevékenységüket dokument{lj{k.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Csatlakozó vezetékek
60 óra
Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése, band{zsol{s és szorító kötés készítése
Földelés készítése
Az első becsatlakoz{si pont meghat{roz{sa, z{rlatvédelemmel való ell{t{sa
Null{z{s, EPH kialakít{sa (ÖGY)
A fogyaszt{smérők elhelyezésének szempontjai
Földk{beles csatlakozó létesítése terv alapj{n
Szigetelési ellen{ll{s mérése
Végz{r{s és le{gaz{s készítése, feliratoz{s, homok{gy készítése, tégl{z{s,
jelzőszalag elhelyezése, dokument{l{s
A k{bel szerelésénél víz{tvezetés, tömítés készítése
Tűzszakaszokn{l a k{belek {tvezetésének megold{sa, tűzz{r{s
A szersz{mok és az egyéni védőeszközök haszn{lata (ÖGY)
Épületvillamos h{lózatok, berendezések
236 óra
Műszaki dokument{ció olvas{sa, értelmezése készítése (ÖGY)
Munkaműveletekről v{zlatos rajz készítése
Helyszíni felmérés végzése
A munkaterületet {tvétele és felmérése
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghat{roz{sa
A szerelési munk{k munkaf{zisokra bont{sa, a műveleti sorrend meghat{roz{sa
A munk{hoz szükséges időszükséglet és szerelői létsz{m meghat{roz{sa
Erő{tviteli és informatikai h{lózat kialakít{s{ra vonatkozó előír{sok alkalmaz{sa a
szerelésnél (ÖGY)
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Ipari- és h{ztart{si fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa (ÖGY)
A vil{gít{si alapkapcsol{sok, ill. azok kibővített form{inak, valamint vil{gít{si
vezérlések szerelése (ÖGY)
Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú {ramkörök
szerelése, javít{sa (ÖGY)
A beltéri és kültéri vil{gít{si berendezések ismerete, azok különbözőségei (ÖGY)
Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa (ÖGY)
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa a
munkatevékenységhez (ÖGY)
Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n (ÖGY)
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa (ÖGY)
Feliratok készítése, elhelyezése
Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint
A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai (ÖGY)
Érintésvédelem (Hibavédelem)
Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai
EPH kialakít{sa (ÖGY)
Földelő-, védő- és EPH vezetők
[ram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése (ÖGY)
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból
Védővezető {llapot{nak ellenőrzése (ÖGY)
Szigetelési ellen{ll{s mérése (ÖGY)
Földelési ellen{ll{s, hurokimpedancia mérése
Érintésvédelem ( hibavédelem) szerelői ellenőrzése
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések

60 óra

Vill{mvédelem
40 óra
Külső vill{mvédelmi berendezés szerelése (ÖGY)
Tervdokument{ció alapj{n vill{mvédelmi felfogó telepítése, karbantart{sa
Levezető telepítése, karbantart{sa
Földelés telepítése
Vizsg{ló-csatlakozó telepítése
Belső vill{mvédelem kialakít{sa (ÖGY)
B, C, és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa
A magasban végzett munk{kra vonatkozó munkavédelmi szab{lyok, és a
szersz{mok
haszn{lat{ra vonatkozó előír{sok betart{sa (ÖGY)
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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
8. Épületvillamoss{gi mérések tant{rgy

36 óra+ 40 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg és alkalmazz{k az épületek villanyszerelésénél szükséges
méréseket.
A mérési feladatok keretében alkalmazz{k a munka megkezdése előtt, a
munkafolyamatokban és a munka {tad{s{hoz szükséges méréseket és vizsg{latokat. A
biztons{gi előír{sok betart{s{val végezzenek a tanulók üzemi ellenőrző méréseket. A
tanulók végezzenek hiba meghat{roz{st. A szerelői ellenőrzést az előír{soknak
megfelelően, szakszerűen végezzék.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka {tad{s{hoz szükség
szerint mérések és vizsg{latok végzése
6 óra
Vezetőfolytonoss{g ellenőrzése (ÖGY)
A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése (ÖGY)
Folytonoss{gi méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése
Feszültség alatti h{lózaton mérési elj{r{ssal a f{zisvezető, f{zispont megkeresése
H{romf{zisú {ramkörben f{zissorrend meghat{roz{sa
Üzemi ellenőrző mérések és vizsg{latok végzése

10 óra

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
Szigetelési ellen{ll{s mérése, a mérés eredményének minősítése (ÖGY)
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Hurokellen{ll{st mérése, a mérés eredményének minősítése
Földelési ellen{ll{s mérése
Megvil{gít{s mérése
Hiba meghat{roz{shoz mérések, vizsg{latok elvégzése
Hiba helyének meghat{roz{sa
Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsg{latok elvégzése (ÖGY)
Hiba meghat{roz{sa

10 óra

Szerelői ellenőrzés végzése, dokument{l{sa

10 óra

A szakmai előír{soknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, dokument{l{sa
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
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
9. V{llalkoz{si ismeretek tant{rgy

32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók készüljenek fel a gazdas{g kihív{saira. Ismerjék meg a v{llalkoz{sok
jellemzőit. A v{llalkoz{s feltételei mellett l{ss{k az egyes v{llalkoz{si form{k előnyeit,
h{tr{nyait. A tanulóknak legyen r{l{t{suk a v{llalkoz{sok gazd{lkod{s{ra. Ismerjék a
tanulók a gazdas{gi tevékenységek kialakít{s{ban, működtetésében a PR tevékenység
fontoss{g{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
V{llalkoz{s környezete, személyi feltételei, v{llalkoz{si form{k
V{llalkoz{s környezete, személyi feltételei
V{llalkoz{si form{k
Egyéni v{llalkoz{sok
T{rsas v{llalkoz{sok
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12 óra

V{llalkoz{sok alapít{sa és megszüntetése
V{llalkoz{sok gazd{lkod{sa
Eszközei és forr{sai
Pénzgazd{lkod{s, sz{mvitel
Bizonylati rend
Költségkalkul{ció és {rképzés
V{llalkoz{sok adóz{sa
T{rsadalombiztosít{s és nyugell{t{s

10 óra

V{llalkoz{sok PR tevékenysége
Marketing
Piackutat{s
Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis)

10 óra

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. Ipari elektronika tant{rgy

16 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg az ir{nyít{stechnikai alapfogalmakat. Saj{títs{k el az
elektronikus {ramkörök elemeinek működését, {ramköri saj{toss{gait. Ismerjék meg
az analóg és digit{lis {ramköröket, azok alkalmaz{sait. Rendelkezzenek elég elméleti
tud{ssal a szakm{ban alkalmazott elektronikus eszközök, berendezések, rendszerek
telepítéséhez, működtetéséhez.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Elektronikai alapok
Passzív és aktív {ramkörök
Félvezető {ramköri elemek

4 óra
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Analóg alap{ramkörök
Egyenir{nyítók
Erősítők
Gyakorlati alkalmaz{s

6 óra

Digit{lis alap{ramkörök
Logikai alapfogalmak
Logikai h{lózatok
Gyakorlati alkalmaz{s

6 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
11. Elektrotechnikai sz{mít{sok tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elektrotechnikai témakörben megtanult elméleti tananyag megerősítése, az elméleti
ismeretek gyakorlati péld{kon történő bemutat{sa, szakmai sz{mít{sok végzése.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Elektrotechnika
Villamos alapfogalmak
Egyen{ramú h{lózatok
Villamos és m{gneses tér
V{ltakozó {ramú rendszerek

72 óra

11.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
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A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10024-12 azonosító sz{mú
Villamos gépek és ipari elosztóberendezések
szerelése
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10024-12 azonosító sz{mú, Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a
témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Ipari villamos berendezés
szerelése

Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javít{sa

Villamos gépek, készülékek
hib{inak javít{sa

Transzform{torok

Villamos gépek és berendezések
gyakorlata

Villamos forgógépek

Vill.ell
mérés

Villamos gépek és
berendezések ellenőrzése

Vill.
{br{zol{s

Villamosipari műszaki
dokument{l{s

Ipari villamos berendezés
szerelése

Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javít{sa

Villamos gépek, készülékek
hib{inak javít{sa

Transzform{torok

Villamos gépek és berendezések

Villamos forgógépek

Villamos gépek anyagai

Villamos szigetelőanyagok ,
műanyagok
Elektronikai alkatrészek

10024-12
Villamos gépek és ipari
elosztóberendezések szerelése

Villamos vezetékek

Villamosipari
anyagismeret

FELADATOK
Ipari energia elosztó h{lózatot szerel
Ipari elosztó berendezést szerel, telepít
Kapcsoló berendezést szerel, telepít
Vezérlő- és szab{lyozó berendezést
szerel, telepít
Ipari villamos berendezést javít,
karbantart, kezelését betanítja
H{ztart{si méretű kiserőművet szerel
Fotovoltaikus berendezést szerel
Aszinkron gépet telepít, működtet
Egyen{ramú gépet telepít, működtet
Szinkron gépet telepít, működtet
Különleges villamos forgógépet telepít,
működtet

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
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Egyf{zisú transzform{tort telepít,
működtet
Betartja a kéziszersz{mokra vonatkozó
előír{sokat
H{romf{zisú transzform{tort telepít,
működtet
Különleges transzform{tort telepít,
működtet
F{zisjavító berendezést telepít, működtet,
karbantart
Felismeri a villamos gépek tipikus hib{it
Villamos gépet üzemeltet, karbantart,
kezelését betanítja
Villamos készüléket javít, karbantart,
kezelését betanítja
Ellenőrző méréseket és vizsg{latokat
végez és dokument{lja
Munk{j{ban figyelembe veszi és
alkalmazza a hibavédelmi szab{lyokat

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
Munkavégzés szab{lyai
Villamos szerelési anyagok
Szerelési technológi{k
Villamos berendezések
Villamos gépek
Villamos mérések
Villamos dokument{ció
Villamos kötések

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
Villamos gépek, berendezések telepítése,
üzemeltetése
Villamos ellenőrzések, mérések elvégzése

X
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Villamos anyagok, szerelvények,
berendezések, kéziszersz{mok haszn{lata
Műszaki dokument{ció olvas{sa,
értelmezése, készítése
Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések
haszn{lata

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség
Ön{llós{g

X
X

X
X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kommunik{ciós készség

X
X
MÓDSZERKOMPETENCI[K

Figyelem-összpontosít{s
Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)
Kontroll (ellenőrző képesség)

X
X
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X
X

X
X

12. Villamosipari anyagismeret tant{rgy

68 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az anyagismeret témakörben megtanult tananyag megerősítése. A tanulóknak a
villamosiparban haszn{lt anyagok, eszközök, berendezések, gépek anyagismereti
jellemzőinek megismertetése, azok gyakorlati alkalmaz{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
Villamos vezetékek
Villamos vezetékek fajt{i, jellemzői

18 óra

Villamos szigetelőanyagok, műanyagok
Villamos szigetelőanyagok
Műanyagok

18 óra

Elektronikai alkatrészek
Ellen{ll{sok
Kondenz{torok
Tekercsek
Félvezetők

16 óra

Villamos gépek anyagai
Transzform{torok
Villamos forgógépek

16 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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13. Villamos gépek és berendezések tant{rgy

96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A villanyszerelő villamos gépet nem szerel, hanem telepít, működtet. Ehhez 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
13.1. Témakörök és elemeik
Villamos forgógépek
20 óra
A villamos gépek feltal{l{s{ban közreműködő vil{ghírű magyar alkotókat
megismerése
A villamos gépek fajt{i
Villamos forgógépek felépítés, működés, rendszerezése funkció, f{zissz{m,
{ramnem szerint
Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői
A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti fogalmi különbségek
A forgógépek felépítése, mechanikus és villamos szerkezeti elemei, tekercselés
form{i
A villamos motortekercsek kapcsol{si form{i (lehetőségei), az ebből adódó
működésbeli v{ltoz{sok
A villamos forgógépek forg{sir{ny- és forg{si sebesség v{ltoztat{s{nak módjai,
lehetőségei
A villamos forgógépek jellemző hib{inak felsorol{sa az üzemeltető betanít{sa sor{n
Transzform{torok
20 óra
Villamos gépek sz{llít{sa, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése
Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzform{tort bekötése, ellenőrzése
A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik
Az erős{ramú kapcsolókészülékeket kiv{laszt{sa, bekötése, működtetése és
üzemeltetése
Villamos kapcsoló{llom{sok üzemeltetése
Villamos h{lózatok üzemeltetése
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Egyszerű kisfeszültségű h{lózatok méretezése feszültségesésre és melegedésre
(t{pvezeték, elosztóvezeték, körvezeték)
Egyszerű h{lózatok z{rlat{nak sz{mít{sa, ellenőrzése, z{rlatkorl{toz{s
megold{s{ban közreműködés
Energiagazd{lkod{ssal kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés
(pl. f{zisjavít{s)
A kív{nt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítmény
meghat{roz{sa
Villamos h{lózatok védelmének, üzemzavari automatik{k működésének
ellenőrzése
Ipari és h{ztart{si villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos
energiaell{t{s{nak kialakít{sa, működtetése, telepítése, üzemeltetése
Köztéri, ipari, kommun{lis és rekl{mcélú vil{gító berendezések szerelése,
karbantart{sa
Szünetmentes {ramforr{sok telepítése és üzemeltetése
Villamos {llom{sok egyen-és v{ltakozó{ramú segédberendezéseinek ellenőrzése
Egyf{zisú transzform{tort telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
H{romf{zisú transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
Különleges transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok ellenőrzése,
kezelésének betanít{sa
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
Villamos készülékek kezelésének betanít{sa
Különleges villamosgépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
elvégzés
Villamos gépek, készülékek hib{inak javít{sa
16 óra
A villamos gépek elektromos és mechanikus hib{j{nak meg{llapít{s{ra,
felismerésére (diagnosztika)
Karbantart{si terv készítése
A karbantart{si tevékenység feladatainak végrehajt{sa
Hiba meg{llapít{sa villamos méréssel
Villamos gép megbont{s{nak menete mechanikus hiba meg{llapít{s célj{ból
Villamos gépet működtető (vezérlő, szab{lyozó) egységek ismerete, javít{sa

38 / 45

Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javít{sa
20 óra
Kapcsolóberendezés szerelése
Ipari elosztóberendezés szerelése
Ipari energiaelosztó h{lózat szerelése
Vezérlő- és szab{lyozó berendezés szerelése
Ipari villamos berendezés javít{sa, karbantart{sa, kezelésének betanít{sa
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka {tad{s{hoz szükség
szerint mérések és vizsg{latok végzése
Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése
Gépelemek (tengelykapcsolók, csap{gyak, fogaskerekek, alapvető hajt{sok)
alkalmaz{sa, szerelése
Motorvezérlések bekötése
Intelligens épületek erős{ramú szerelése
Ipari épületek villanyszerelése, {ramköreinek ellenőrzése
Az ipari épületek fogyaszt{smérőhely kialakít{s{nak ellenőrzése
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehoz{sa, ellenőrzése
Az ipari épületek fogyaszt{smérőjének {ramszolg{ltatói h{lózatra történő
csatlakoztat{sa
Az ipari épületek elosztóinak kialakít{sa
A szerelési technológi{k és a készülékek kiv{laszt{sa a vonatkozó előír{sok
figyelembe vételével
Kisfeszültségű szabadvezetéki és k{belh{lózatokon jelentkező szerelési-, kötési-,
csatlakoz{si feladatokat elvégzése, ellenőrzése
A védőföldeléses és a null{zott rendszer kiépítése, ellenőrzése
Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése
Az {ramvédő kapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli érintésvédelmi
módok alkalmaz{sa
Ipari villamos berendezés szerelése
20 óra
Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológi{i
Erős{ramú- és épületinformatikai vezetékh{lózat szerelése
Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése
Ipari energiaelosztó vezeték- és kisk{belh{lózat szerelése
Vezérlő- és szab{lyozókészülék, berendezés szerelése
Ipari villamos berendezés, készülék javít{sa, karbantart{sa, kezelésének betanít{sa
Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa
A környezetvédelmi előír{sok betart{sa, betartat{sa
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése
V{ltoz{sok feljegyzése a kiviteli tervekre
Építési napló vezetése
Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa
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Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa a
munkatevékenységhez
Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa
Feliratok készítése, elhelyezése
Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint
A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai
Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapj{n, mérőhely
készítése
H{ztart{si méretű kiserőmű szerelése
Fotovoltaikus berendezés szerelése
Inverter, z{rlat-, érintés- (hiba-), tűz- és vill{mvédelemi eszköz szerelése, telepítése
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 műszaki {br{zol{s tant{rgy

32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A villamos rajzi alapismeretekre t{maszkodva a tanulók ismerjék meg a villamosipar
eszközeinek, berendezéseinek, gépeinek rajzjeleit, {br{zol{si módjait, kapcsol{si
rajzait.
Képesek
legyenek
gépek,
készülékek,
berendezések
műszaki
dokument{ciój{nak olvas{s{ra, értelmezésére, haszn{lat{ra, készítésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1. Témakörök és elemeik
Villamosipari műszaki dokument{l{s
[br{zol{si módok
Villamos dokument{ció

32 óra
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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
15. Villamos ellenőrző mérések tant{rgy

32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók haszn{lj{k a villamos mérőműszereket. Ismerjék meg és haszn{lj{k a
szerelői ellenőrzés eszközeit. Végezzenek elektromos berendezéseken szükséges
üzemi és biztons{gi ellenőrző méréseket. Képesek legyenek a tanulók ellenőrzési,
mérési adatok 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
15.1. Témakörök és elemeik
Villamos gépek és berendezések ellenőrzése
32 óra
Az ellenőrző- és mérési feladatok közötti különbség
Az alapmennyiségeket mérő műszerek típusai, haszn{lata
A szerelői ellenőrzés eszközei, ezek haszn{lata (ÖGY)
Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése
Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi, és biztons{gi ellenőrzések végzése
(ÖGY)
Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokument{l{sa
A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, betartat{sa (ÖGY)
15.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
15.3. 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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15.4. A tant{rgy értékelésének módja
15.5. A tov{bbhalad{s feltételei
16.Villamos gépek és berendezések gyakorlata tant{rgy

720 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a villamos gépek szerkezeti elemeit, végezzenek hiba
felt{r{sokat, javít{sokat villamos gépeken, működtető egységeken. Haszn{lj{k a
tanulók az üzemeltetés, szerelés, javít{s munkatevékenységéhez szükséges anyagokat,
eszközöket. A különböző szerelési technológi{k alkalmaz{s{n{l tarts{k be a
vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi előír{sokat. Az ipari villamos
berendezések szerelésénél a tanulók ismerjék meg a berendezés típus{nak megfelelő
technológi{t, felhaszn{lható anyagokat, eszközöket. A tanulók képesek legyenek a
szakmai dokument{ció értelmezésére, alkalmaz{s{ra az elvégzett munka
dokument{l{s{ra. A tanulók tarts{k és tartass{k be a munkatevékenységekre
vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
16.1. Témakörök és elemeik
Villamos forgógépek
120 óra
Villamos forgógépek felépítés, működés, rendszerezése funkció, f{zissz{m,
{ramnem szerint
Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői
A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti fogalmi különbségek
A forgógépek felépítése, mechanikus és villamos szerkezeti elemei, tekercselés
form{i
A villamos motortekercsek kapcsol{si form{i (lehetőségei), az ebből adódó
működésbeli v{ltoz{sok
A villamos forgógépek forg{sir{ny- és forg{si sebesség v{ltoztat{s{nak módjai,
lehetőségei
A villamos forgógépek jellemző hib{inak felsorol{sa az üzemeltető betanít{sa sor{n
Transzform{torok
120 óra
Villamos gépek sz{llít{sa, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése
Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzform{tort bekötése, ellenőrzése
A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik
Az erős{ramú kapcsolókészülékeket kiv{laszt{sa, bekötése, működtetése és
üzemeltetése
Villamos kapcsoló{llom{sok üzemeltetése
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Energiagazd{lkod{ssal kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl.
f{zisjavít{s)
Villamos h{lózatok védelmének, üzemzavari automatik{k működésének
ellenőrzése
Ipari és h{ztart{si villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos
energiaell{t{s{nak kialakít{sa, működtetése, telepítése, üzemeltetése
Köztéri, ipari, kommun{lis és rekl{mcélú vil{gító berendezések szerelése,
karbantart{sa
Szünetmentes {ramforr{sok telepítése és üzemeltetése
Villamos {llom{sok egyen-és v{ltakozó{ramú segédberendezéseinek ellenőrzése
Egyf{zisú transzform{tort telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
H{romf{zisú transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
Különleges transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok ellenőrzése,
kezelésének betanít{sa
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
ellenőrzése
Villamos készülékek kezelésének betanít{sa
Különleges villamosgépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok
elvégzése
Villamos gépek, készülékek hib{inak javít{sa
140 óra
A villamos gépek elektromos és mechanikus hib{j{nak meg{llapít{s{ra,
felismerésére (diagnosztika)
Kisebb üzemzavart okozó hib{k elh{rít{sa (pl. szénkefe csere)
A karbantart{si tevékenység feladatainak végrehajt{sa
Hiba meg{llapít{sa villamos méréssel
Villamos gép megbont{s{nak menete mechanikus hiba meg{llapít{s célj{ból
Villamos gépet működtető (vezérlő, szab{lyozó) egységek ismerete, javít{sa
Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javít{sa
200 óra
Kapcsolóberendezés szerelése
Ipari elosztóberendezés szerelése
Ipari energiaelosztó h{lózat szerelése
Vezérlő- és szab{lyozó berendezés szerelése
Ipari villamos berendezés javít{sa, karbantart{sa, kezelésének betanít{sa
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka {tad{s{hoz szükség
szerint mérések és vizsg{latok végzése
Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése
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Gépelemek (tengelykapcsolók, csap{gyak, fogaskerekek, alapvető hajt{sok)
alkalmaz{sa, szerelése
Motorvezérlések bekötés
Intelligens épületek erős{ramú szerelése
Ipari épületek villanyszerelése, {ramköreinek ellenőrzése
Az ipari épületek fogyaszt{smérőhely kialakít{s{nak ellenőrzése
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehoz{sa, ellenőrzése
Az ipari épületek fogyaszt{smérőjének {ramszolg{ltatói h{lózatra történő
csatlakoztat{sa
Az ipari épületek elosztóinak kialakít{sa
A szerelési technológi{k és a készülékek kiv{laszt{sa a vonatkozó előír{sok
figyelembe vételével
Kisfeszültségű szabadvezetéki és k{belh{lózatokon jelentkező szerelési-, kötési-,
csatlakoz{si feladatokat elvégzése, ellenőrzése
A védőföldeléses és a null{zott rendszer kiépítése, ellenőrzése
Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése
Az {ramvédő kapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli érintésvédelmi
módok alkalmaz{sa
Ipari villamos berendezés szerelése
140 óra
Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológi{i
Erős{ramú- és épületinformatikai vezetékh{lózat szerelése
Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése
Ipari energiaelosztó vezeték- és kisk{belh{lózat szerelése
Vezérlő- és szab{lyozókészülék, berendezés szerelése
Ipari villamos berendezés, készülék javít{sa, karbantart{sa, kezelésének betanít{sa
Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa
A környezetvédelmi előír{sok betart{sa, betartat{sa
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése
V{ltoz{sok feljegyzése a kiviteli tervekre
Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa a
munkatevékenységhez
Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa
Feliratok készítése, elhelyezése
Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint
A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai
Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapj{n, mérőhely
készítése
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H{ztart{si méretű kiserőmű szerelése
Fotovoltaikus berendezés szerelése
Inverter, z{rlat-, érintés- (hiba-), tűz- és vill{mvédelemi eszköz szerelése, telepítése
16.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
16.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
16.4. A tant{rgy értékelésének módja
16.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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