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Szakmai program 

1. Általános elvek 
Az iskola szakmai programját az alábbi jogszabályi háttér határozza meg: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2011. évi CLV. törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendeletA nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI-rendelet 

 Az Országos képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

 A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM-rendelet 

 Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI-rendelet 

 Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012. (VIII. 9.) Korm. 

rendelet 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM-rendelet 

 A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 

A szakképzést az iskola önállóan végzi, a szakmai alapozástól kezdődően az érettségi utáni szakképző 

évfolyamokig. A szakközépiskolai osztályokban, valamint a felnőttoktatásban elsődleges cél a teljes duális 

képzés kialakítása, de a szakigimnáziumi osztályokban, a szakképző évfolyamokon szintén törekszünk erre. 

A szakképzési szerkezet változása is befolyásolja a szakmai kínálatunkat, jelenleg szakgimnáziumi, 

szakközépiskolai nappali és esti felnőttoktatás keretein belül 3 ágazatban képezzük diákjainkat: 

 IX. Gépészet ágazat 

 XI. Villamosipar és elektronika ágazat 

 XIII. Informatika ágazat 

 

Elsődleges szakmai feladatunk a széleskörű, magas színvonalú és korszerű képzés megszervezése, biztosítása 

és az ágazati érettségire való felkészítés. Ezt követően kiemelt szerepet kap iskolánkban az érettségire épülő 

szakképzés, amelynek keretein belül kétéves, illetve egyéves (beszámítós) képzéseket is indítunk. 

Az iskola a szakmai képzését az ágazatoknak megfelelő, központi kerettantervek alapján végzi. Ennek 

megfelelően a tanulók ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek, amely vizsga munkakör betöltésére jogosít.  

Ágazati képzésben egy és kétéves szakképzéseink vannak nappali és esti, felnőttoktatási tagozatokon. 

Kétéves technikus képzésünkre való jelentkezés feltétele a sikeres érettségi vizsga. Az ide jelentkező diákok 

két év alatt, ágazati képzésben sajátítják el a vizsgához szükséges tananyagot. 

A megfelelő óraszámú ágazati képzés teszi lehetővé a szakképző évfolyamon történő beszámíthatóságot, 

vagyis azt, hogy a tanulók a szakképesítést egy év alatt megszerezzék.  

 

További fontos célja a szakmai képzésnek a munkakör betöltésére alkalmas ágazati érettségire való 

felkészítés. Fontos követelmény, hogy a tananyag feldolgozása lehetőséget adjon a tanulók tapasztalatainak 

rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Keltse fel az érdeklődést az elméleti alapok iránt, mutassa be a 

különböző munkakörökben végzett munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának 

reális megtervezéséhez. Alakítsa ki a műszaki foglalkozásokat megalapozó természettudományi szemléletet, 

készítsen fel a gyakorlatai munkára. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja 

a tanulók műszaki szemléletét. Fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki 

feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására. Alakítsa ki a 



tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet, a 

lényegmegragadó képességet és a berendezések, eszközök szakszerű, gondos használatának, kezelésének 

igényét. 

2. A szakmai képzés szerkezete ábrákon 
A következő ábrákon a teljes szakközépiskolai oktatás szerkezete látható az egyes ágazatok szerint. 

 



 
 

Szakgimnáziumi képzéseink: 

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – magyar nyelvű 

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – angol két tanítási nyelvű 

Informatika ágazati alapozás – magyar nyelvű 

Informatika ágazati alapozás – angol két tanítási nyelvű 

Informatika ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő 

Gépészeti ágazati alapozás – magyar nyelvű 

Gépészeti ágazati alapozás – német két tanítási nyelvű 

Gépészeti ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő 

 

Szakközépiskolai képzéseink:  

Elektronikai műszerész 

Gépi forgácsoló 
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6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

XI. Villamosipar és elektronika ágazati alapozás 

9-12 évfolyam közös: 

54 523 02 Elektronikai technikus 

54 523 01 Automatikai technikus 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakgimnázium 

XI. Villamosipar és elektronika ágazati alapozás 9-12 évfolyam közös:* 

54 523 02 Elektronikai technikus 

54 523 01 Automatikai technikus 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus fő szakképesítésekre 

 

 

 

 

Tantárgyak 

 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Elmélet 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5 – – – 

10007-16 

Informatikai és műszaki alapok 

elmélet 

Műszaki ismeretek 2 – – – 

10005-16  Villamosipari 

alaptevékenységek elmélet 

Műszaki rajz 1 – – – 

Elektrotechnika 3 2   

Elektronika – 3 1 1 

10003-16 Irányítástechnikai alapok 

elmélet 
Irányítástechnika – – 1 2 

10001-16 Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel 
PLC ismeretek – – 1 1 

Gyakorlat 

10007-16 

Informatikai és műszaki alapok 

gyakorlat 

Műszaki informatika gyakorlat – 1 – – 

Műszaki gyakorlatok 1,5 – – – 

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenységek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat 3 2 – – 

Elektronika gyakorlat – 4 1,5 1 

10003-16 Irányítástechnikai alapok 

gyakorlat 
Irányítástechnika gyakorlat – – 1 3 

10001-16 Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel 
PLC programozási gyakorlat – – 4,5 2 

 Összesen: 11 12 10 10 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

10. évfolyam után: 140 óra  

11. évfolyam után. 140 óra  

 

* Mivel az Automatikai technikus, Elektronikai technikus és az Erősáramú elektrotechnikus fő 

szakképesítéséihez tartozó előírt alapozás jelen óraterv szerint megvalósul, így a 9-12. évfolyamról bármelyik 

szakképesítés folytatható. Mellék szakképesítésként a PLC programozó szerezhető meg a 12. évfolyam 

befejeztével. 
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Munkahelyi egészség és biztonság 9. évfolyam 
0,5 óra/hét, 18 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult vagy egy 

választott szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 
 

Témakörök Tartalmak 

Munkavédelmi 

alapismeretek  

4óra 

 

 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége. Történeti 

áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, 

továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, 

tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző 

ember egészségére és testi épségére. A munkavállalók 

egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő 

megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők..A 

megelőzés fontossága és lehetőségei. A munkavállalók 

egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges 

előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében.  

A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági 

berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy). Veszélyes és ártalmas termelési 

tényezők. A munkavédelem fogalomrendszere, források. A 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 

fogalommeghatározásai. 

Munkahelyek Munkahelyek kialakításának általános szabályai. A létesítés 
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Témakörök Tartalmak 

kialakítása  

4óra 
 

általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 

prioritások. Szociális létesítmények. Öltözőhelyiségek, 

pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, 

jelölések, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, 

javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, 

beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. 

Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, 

valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás. Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és 

gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, 

hátsérülések megelőzése 

Raktározás. Áruk fajtái, raktározás típusai. Munkahelyi rend 

és hulladékkezelés. Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és 

alakjelek. környezetvédelem célja, eszközei. 

Munkavégzés 

személyi feltételei  

2óra 
 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, 

munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási 

tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül 

végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni 

védőeszközök juttatásának szabályai. 

Munkaeszközök 

biztonsága  

2óra 

 

Munkaeszközök halmazai 

zerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint 

termékre)  meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, 

valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, 

megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A 

biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. 

Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, 

konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. 

Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés 

ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

Munkakörnyezeti 

hatások  

2óra 

 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, 

veszélyes anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb 

veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének 

módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való 

védekezés jelentősége a munkahelyen. 
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Témakörök Tartalmak 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének 

célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek  

4óra 

 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, 

biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem 

alapvető szabályai, a követelmények    normarendszere és az 

érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb 

feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 

illetve  a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes 

követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása 

érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség 

keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi 

feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási 

megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A 

kivizsgálás mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének 

jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, 

feladatai, jogai.  
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Műszaki ismeretek 9. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x x  - 

1.3. kiselőadás x   - 

1.4. megbeszélés  x x - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt x x  - 

1.7. kooperatív tanulás  x  - 

1.8. szimuláció   x - 

1.9. házi feladat x x  - 

 
 

Témakörök Tartalmak 

Egyenáramú 

áramkörök  

26óra 

 

 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma.  

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás.  

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, 
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árnyékolás. 

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

Mágneses tér és 

váltakozó áram  

20óra 

 

Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe, hiszterézis hurok. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 

Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

Fázisjavítás. 

Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 

Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Háromfázisú feszültségrendszerek. 

Transzformátorok. 

Villamos motorok és generátorok. 

Szakrajz alapjai  

10óra 
 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 
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Lemeztárgy műszaki vázlata. 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

Fémek és nem 

fémes anyagok  

12óra 

 

 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet.  

Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági 

jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos 

vezetőképessége 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6.  

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 

Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
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Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb 

jellemző tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, 

megmunkálása, alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása 

megmunkálása, alkalmazása.  

Minőségbiztosítás  

4 óra 

 

A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás.  

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 

A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 
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Műszaki gyakorlatok 9. évfolyam 
1,5óra/hét, 54 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése    - 

2.2. Leírás készítése x x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x  - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x   - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. Munkamegfigyelés adott szempontok x x  - 
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alapján 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x  - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 

7.3. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről x x  - 

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 

8.2. Technológiai minták elemzése x x  - 

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

8.4. Anyagminták azonosítása x x  - 

8.5. Tárgyminták azonosítása x x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Anyagok és 

szerszámok  

26óra 

 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, 

rézlemezből.  

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás. 

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.  

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.  

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.  

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, 

sorjázása.  

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, 

előírt felület kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, 

méretpontosan, előírt felületminőséggel.  

Furatok középpontjának előrajzolása.  

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel.  

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.  

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) 

megmunkálása, levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása.  

Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és 

előmelegítve. 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés. 

Villamos mérések  

10óra 
 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása 

közben.  

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek 

átjelölése a munkadarabra.  

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, 

mikrométer használata, pontos leolvasása.  

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.  

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, 

vízszintező, lézeres kitűző használatával.  

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.  

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.  

Méret ellenőrzése idomszerrel.  

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások 

ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 
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Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális 

fordulatszám-mérővel. 

Mechanikai és 

villamos kötések  

18óra 

 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel 

(popszegeccsel).  

A szegecs méretének helyes megválasztása.  

Menetes alkatrészek ábrázolása.  

Csavarok fajtái, adatai.  

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges 

szerszámok.  

Menetkészítés eszközei és szerszámai.  

A menetfúrás és a menetmetszés.  

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző 

csavarokkal.  

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének 

kialakítása.  

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.  

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, 

koronás anya).  

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés.  

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák 

rögzítése.  

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.  

Csatlakozók kialakítása.  

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  
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Műszaki rajz 9. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Vetületi ábrázolás  

12óra 
 

 

Térbeli alakzatok csoportosítása. 

Vetítési módok, merőleges vetítés.  

Térelemek. 

Térelemek ábrázolása képsíkon. 

Ábrázolás két képsíkos rendszerben. 

Három képsíkos ábrázolás. 

Vetítés a harmadik képsíkra. 
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Témakörök Tartalmak 

A képsíkok egyesítése. 

Térelemek ábrázolása három képsíkos rendszerben. 

Az európai és az amerikai nézetrend. 

A kocka vetületi ábrázolása. 

A kocka hálórajza. 

Pont azonosítása a kocka felszínén. 

Kocka síkmetszése. 

A hasáb vetületi ábrázolása. 

A hasáb hálórajza. 

A hasáb síkmetszése. 

A gúla vetületi ábrázolása. 

A gúla hálórajza. 

Forgástestek származtatása leíró egyenessel, leírókörrel. 

A gúla síkmetszése és palástkiterítése. 

Forgástestek vetületei.  

A henger vetületi ábrázolása. 

A henger hálórajza. 

Pont azonosítása a henger palástfelületén. 

A henger síkmetszése és palástkiterítése. 

A kúp vetületi ábrázolása. 

A kúp hálórajza. 

Pont azonosítása a kúp palástfelületén. 

A kúp síkmetszése és palástkiterítése. 

A gömb vetületi ábrázolása. 

A gömb síkmetszése. 

Axonometrikus ábrázolási módok. 

Egyméretű, kétméretű és frontális axonometria. 

Síklapú testek axonometrikus ábrázolása. 

Csonkolt síklapú testek vetületei. 

Csonkolt forgástestek vetületei. 

Géprajzi 

alapismeretek  

12óra 

 

A metszeti ábrázolás elve. 

A metszeti ábrázolás jelölése. 

Metszetek fajtái. 

Egyszerű metszetek. 

Összetett metszetek. 

Szelvények rajzolása.  

A metszeti ábrázolás szabályai. 

Géprajzi egyszerűsítések. 

Áthatások egyszerűsített ábrázolása. 

Részvetületek alkalmazása. 

Félvetület. 

Törésvonallal megszakított ábrázolás. 

Résznézet. 

Helyi nézet. 

Kiemelt részlet. 

Ismétlődő alakzatok ábrázolása. 

Különleges ábrázolási módok 

Síkfelület jelölése átlókkal.  

Csatlakozó alkatrészek jelölése. 

Mozgó alkatrészek szélső helyzete. 

Felvételi vázlat készítése a befoglaló formából kiindulva vagy 

elemekből.  

A méretmegadás általános szabályai. 

Különleges méretmegadások és egyszerűsítések. 

A mérethálózat kialakítása. 

Műszaki követelmények szöveges megadása. 

Felületi érdesség jelölése. 

Mérettűrés megadása rajzon. 

Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok. 
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Témakörök Tartalmak 

Csavarmenetek és menetes alkatrészek ábrázolása. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Csavarkötések ábrázolása. 

Ék, retesz és bordás kötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek és rögzítő elemek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása.  
Villamosipari 

szakrajz alapjai  

12óra 

 

A villamos rajzok fajtái. 

Egyvonalas kapcsolási rajz. 

Tömbvázlat. 

Elvi rajz. 

Általános kapcsolási rajz. 

Áramútrajz. 

Méretezési részletrajz. 

Elrendezési rajz. 

Bekötési rajz. 

Szerelési rajz. 

Nyomtatott áramköri rajz. 

Állapotdiagram, idődiagram. 

Vezetékek rajzjelei és jelképes ábrázolása. 

Áramforrások rajzjelei. 

Feszültségrendszerek jelölése. 

Villamos készülékek rajzjelei. 

Kondenzátorok rajzjelei. 

Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. 

Érintkezőfajták és kapcsolók rajzjelei. 

Félvezetők rajzjelei. 

Különféle mérőműszerek jelölése. 

Fényforrások. 

Csatlakozások. 

Olvadóbiztosítók. 

Villamos gépek. 

Generátorok jelölése. 

Félvezetők rajzjelei. 
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Elektrotechnika 9. évfolyam 
3óra/hét, 108 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Villamos áramkör  

24óra 

 

 

A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 
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Villamos ellenállás. 

Ohm törvénye. 

Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 

 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 

 Csillag-delta átalakítás. 

Passzív és aktív 

hálózatok  

36 óra 
 

Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 

Rövidrezárás. 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség 

mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a 

kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 
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Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 

Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 

A villamos áram 

hatásai  

12óra 
 

A villamos áram hatásai. 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai.  

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 

A villamos áram vegyi hatása. 

Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

A villamos áram mágneses hatás. 

  Elektromágnes. 

Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

  Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 
 

Aktív hálózatok. 

Villamos tér  

18óra 
 

 

Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 
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A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 

Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 

Mágneses tér. 

Elektromágneses 

indukció 

18óra 
 

Mágneses tér. 

Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

Mágneses kör. 

A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 

Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 

A kikapcsolás folyamata. 
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Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 
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Elektrotechnika gyakorlat 9. évfolyam 
3óra/hét, 108 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 
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7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Forrasztási 

gyakorlat 36óra 

 
 

Forrasztott  kötés típusai.  

      Keményforrasztás.  

      Lágyforrasztás.  

Lágyforrasztás kivitelezése.  

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése.  

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Forrasztási gyakorlat.  

Vezetékek, kábelek, huzalozás.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák 

rögzítése.  

Elektromechanikus csatlakozók.  

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.  

Csatlakozók kialakítása.  

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása.  

A szitanyomás technológiája.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, 

szerelési sorrend, polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak 

lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség.  

Alkatrészek jelölése.  
 

Villamos 

mérőműszerek  

36 óra 
 

A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és 

pontosságuk szerint.  

Analóg műszerek.  

Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

Elektromechanikus műszerek jellemzői.  

Méréshatár.  

Érzékenység.  

Műszerállandó.  

Pontosság.  

Fogyasztás.  

Állandó mágnesű műszerek.  

Állandó mágnesű ampermérők.  

Állandó mágnesű voltmérők.  

Deprez-műszerek alkalmazása.  

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek.  
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Elektrodinamikus műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása.  

Lágyvasas műszerek.  

Lágyvasas műszerek alkalmazása.  

Hányadosmérők.  

A kereszttekercses műszer alkalmazása.  

Indukciós műszerek.  

Indukciós műszerek alkalmazása.  

Regisztráló műszerek.  

Digitális műszerek.  

Digitális műszerek felépítése.  

Digitális frekvencia- és időmérők. 

Digitális egyenfeszültség-mérők.  

Digitális multiméterek.  

Digitális műszerek jellemzői.  

Megjeleníthető számjegyek száma.  

Mérési tartományok.  

Felbontás.  

Pontosság.  

Bemeneti impedancia.  

 

Egyenáramú 

mérések 36óra 

 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus 

műszerrel.  

Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel.  

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális 

műszerekkel.  

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Ellenállásmérés.  

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával  

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal.  

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata.  

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata.  

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff 

huroktörvényének igazolása.  

Ellenállások párhuzamos  kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff 

csomóponti törvényének igazolása.  

Feszültségosztók vizsgálata.  

Potenciométerek vizsgálata.  

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése. 

Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és 

méréshatárának kiterjesztése.  

Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése.  
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Műszaki informatika gyakorlat 10. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év gyakorlat 

Számítógép terem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.3. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Informatikai 

alapismeretek  

12óra 
 

 

Informatikai alapfogalmak. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Hardver alapismeretek. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compact flash stb.). 

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 

Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása. 

Operációs rendszerek fogalma. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, 
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hátrányok feltárása. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, 

hátrányok feltárása.  

Rendszeres biztonsági mentések fontossága.  

Adatmentés.  

Jelszavas állományvédelem, attribútumok.  

Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, 

rendszeres biztonsági mentések. 

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás. 

Állományok elérése, teljes elérési út. 

Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, 

adatvédelem. 

Vírusok típusai. 

Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése. 

Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta 

szoftver, licencszerződés, copyright, shareware, freeware, demo, 

public domain, szabad szoftverek, creative commons. 

Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának 

ismerete. 

Irodai 

alkalmazások 12óra 

 

Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Formázási műveletek.   

Helyesírás ellenőrzése. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Táblázatok használata.  

Nyomtatás.  

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák 

azonosítása, adattípusok. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 

Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes 

cellahivatkozások, tartomány és munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  

Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  

Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 

Számítógépes 

hálózatok 

használata  

12óra 

 

Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, 

hálózatválasztás. 

Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

Biztonságos jelszó. 

Hálózati nyomtatás lehetőségei.  

Az internet felépítése, szolgáltatásai.  

Hálózat adta visszaélési lehetőségek: levélszemét, kéretlen levelek, 

jelszavak megőrzése, személyes információk tárolása (e-mail-ok, 
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címlisták). 

Távoli elérés használata. 

Távsegítség engedélyezésével járó veszélyek, azok kivédése. 

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, 

felépítése, protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Műveletek levelekkel. 

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése.  

Az interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs 

csatornák, ftp, chat. 

Online fordítók használata. 
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Elektrotechnika 10. évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 
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sz

tá
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
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Váltakozó áramú 

hálózatok  

72óra 

 

Szinuszos mennyiségek. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménytényező. 

Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 

A háromfázisú rendszer teljesítménye. 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 

Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. 

Aszinkrongépek. 

Egyenáramú gépek. 
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Elektronika 10. évfolyam 
3óra/hét, 108 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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én

i 

C
so

p
o

rt
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b
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s 
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sz

tá
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
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Villamos áramköri 

alapismeretek  

18óra 

 
 

Aktív áramköri elemek. 

Passzív áramköri elemek. 

Lineáris áramköri elemek. 

Nemlineáris áramköri elemek. 

Aktív áramkör.  

Passzív áramkör.  

Lineáris áramkör.  

Nemlineáris áramkör.   

Kétpólusok. 

Aktív kétpólus.  

Ideális feszültséggenerátorok. 

Valóságos feszültséggenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Ideális áramgenerátorok. 

Valóságos áramgenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív 

kétpólusok. 

Passzív kétpólusok. 

Felépítése: Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek 

kombinációja. 

Helyettesítő képe. 

Aktív kétpólusok helyettesítő képe. 

Thevenin tétel. 

Norton tétel. 

Négypólusok  

18óra 

 

Definíció, rajzjel. 

Aktív négypólusok. 

Passzív négypólusok.   

Lineáris négypólusok.   

Nemlineáris négypólusok.   

Szimmetrikus négypólusok.  

Ábrázolásuk. 

Földszimmetrikus négypólusok.   

Ábrázolásuk. 

Négypólusok paraméterei. 

Impedancia paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Átviteli impedancia nyitott bemenetnél. 

Átviteli impedancia nyitott kimenetnél. 

Kimeneti impedancia. 

Admittancia paraméterek. 

Bemeneti admittancia. 

Átviteli admittancia rövidrezárt bemenetnél. 

Átviteli admittancia rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia. 

Hibrid paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén. 

Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén. 

Inverz hibrid paraméterek. 

Üresjárási bemeneti vezetőképesség. 

Rövidzárási áramvisszahatás. 
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Üresjárási feszültségerősítési tényező. 

Rövidzárási kimeneti ellenállás. 

Négypólusok feszültségátvitele. 

A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége. 

Félvezetők  
36óra 

 

Félvezető diódák. 

A PN átmenet felépítése és működése. 

A határréteg kialakulása. 

A félvezető dióda felépítése és működése. 

A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése. 

A félvezető dióda záróirányú előfeszítése. 

A dióda karakterisztikája, jellemző adatai. 

A félvezető diódák típusai. 

Egyenirányító diódák. 

Zener-diódák. 

Tűsdiódák. 

Kapacitásdiódák. 

Alagútdiódák. 

Schottky diódák. 

Tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok felépítése. 

A bipoláris tranzisztor működése. 

A bipoláris tranzisztor alapegyenletei. 

A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai. 

A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi. 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatai. 

A bipoláris tranzisztor határértékei. 

A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére. 

Unipoláris tranzisztorok. 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

MOSFET tranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai. 

Erősáramú félvezető eszközök. 

Négyrétegű diódák. 

Tirisztorok. 

Vezérlő elektódával kikapcsolható tirisztor. 

Tirisztortetródák. 

Változtatható áramú kapcsolódióda (DIAC). 

Kétirányú tirisztor trióda (TRIAC). 

Egyátmenetű tranzisztor  (UJT). 

Optoelektronikai alkatrészek. 

Fotoellenállás. 

Fotodióda. 

Fotoelemek. 

Fototranzisztorok. 

Fényt kibocsátó dióda (LED). 

Erősítők  

36óra 

 
 

Alapfogalmak.   

Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Erősítő áramkörök. 

Erősítők jellemzői. 
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Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

Emitterkapcsolású erősítőfokozat. 

Kollektorkapcsolású erősítőfokozat. 

Báziskapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 

Source-kapcsolású erősítőfokozat. 

Drain-kapcsolású erősítőfokozat. 

Gate-kapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Zajviszonyok az erősítőkben. 

Az erősítőkben keletkező zajok forrása. 

Az erősítőkben keletkező zajok típusai. 

Az erősítők zajtényezője. 

Torzítások az erősítőkben. 

Lineáris torzítások. 

Nemlineáris torzítások. 

Visszacsatolás. 

Visszacsatolás elve. 

A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire. 

A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása. 
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Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 



35 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

Váltakozó áramú 

alapmérések  

72óra 

 
 

Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése.  

 Induktivitás mérése.  

 Kondenzátor kapacitásának mérése.  

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata.  

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése 

három feszültség mérésével.  

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata.  

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros 

rezgőkör) vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának 

(párhuzamos rezgőkör) vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.  
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Elektronika gyakorlat 10. évfolyam 
4óra/hét, 144 óra/év elmélet 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 
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7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

  

Váltakozóáramú 

alapmérések 

36óra 

 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros 

rezgőkör) vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának 

(párhuzamos rezgőkör) vizsgálata.  

Meddőteljesítmény mérése.  

Hangfrekvenciás generátorok vizsgálata.  

Kezelőszervek.  

Beállítási lehetőségek.  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

Kezelőszervek.  

Beállítási lehetőségek.  

Mérések oszcilloszkóppal.  

Amplitúdó mérése.  

Periódus idő mérése.  

Tárolós oszcilloszkópok. 

Mérési gyakorlatok tárolós oszcilloszkóppal. 

Adatrögzítés és feldolgozás. 

Mérések virtuális műszerekkel. 

Frekvenciamérési módszerek.  

Fázisszög mérési módszerek.  

RC feszültségosztó vizsgálata.  

Wien-osztó vizsgálat 

 

Elektronikai 

eszközök mérése  

36óra 

 

Félvezető diódák vizsgálata.  

Szilícium és germánium diódák jellemzőinek felvétele.  

Zener–dióda jelleggörbéjének felvétele.  

Négypólusok jellemzőinek meghatározása.  

Bipoláris és unipoláris tranzisztorok jellemzőinek mérése.  

  Bipoláris tranzisztor jelleggörbéjének felvétele.  

   Bemeneti jelleggörbe meghatározása.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

  Unipoláris tranzisztor jelleggörbéinek felvétele.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

Félvezetők jellemzőinek geometriai értelmezése és szerkesztéses 

meghatározása.  

  Dióda paramétereinek meghatározása 

szerkesztéssel.  

  Tranzisztor paramétereinek meghatározása 

szerkesztéssel.  

Dinamikus jellemzők meghatározása.  

Dióda dinamikus jellemzőinek meghatározása váltakozó áramú 

módszerrel.  

 Speciális félvezetők és alkalmazásaik.  

  Zener-diódás elemi stabilizátor.  

  Alagútdióda vizsgálata.  

  Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata.  

 Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.  

  Egyutas egyenirányító vizsgálata.  
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  Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.  

 Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.  

  Tirisztor jellemzőinek mérése.  

  Triak jellemzőinek mérése.  

 Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.  

  Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.  

  Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata.  

 

Áramkörök építése, 

vizsgálata  

36óra 

 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása.  

A szitanyomás technológiája.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, 

rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, 

olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, alkatrész 

beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség, alkatrészek jelölése.  

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).  

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése 

(nyugalmi áramfelvétel mérése).  

Az áramkör funkcionális vizsgálata.  

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, 

meghatározása és beállítása.  

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.    

A mérési eredmények kiértékelése.  

Hibakeresés.  

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés.  

Hibás javítási egység meghatározása.  

A megállapított hibahely javítása az előírt 

technológiának megfelelően.  

A javított áramkör beüzemelése.  

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése.  

A javítási művelet dokumentálása.  

 

Erősítők építése és 

mérése  
36óra 
 

 

Mérési elvek. 

 Egyenáramú jellemzők mérése. 

  Tápfeszültség. 

  Nyugalmi áramfelvétel. 

  Munkaponti adatok. 

  Stabilitás. 

 Váltakozó áramú jellemzők. 

  Feszültségerősítés. 

  Áramerősítés. 

  Teljesítményerősítés sávközépi frekvencián. 

  Az erősítés frekvenciamenete. 

  Alsó és felső határfrekvencia. 

  Fázismenet. 

  Bemeneti ellenállás. 

  Kimeneti ellenállás. 

  Az erősítő érzékenysége. 

  Kivezérelhetőség. 

  Torzítás. 
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  Zajtényező. 

Az alapkapcsolások vizsgálata. 

Erősítőosztályok vizsgálata. 

Bipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Közös emitteres alapkapcsolás mérése. 

  Közös kollektoros alapkapcsolás mérése. 

Unipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Source-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

  Drain-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

 

 

 



40 

Elektronika 11. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Műveleti erősítők  

18óra 
 

Egyenáramú erősítők 

Differenciálerősítők. 

Fázisösszegző áramkör. 

Darlington-kapcsolás. 

Tranzisztoros áramgenerátorok. 

Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 
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Integrált műveleti erősítők. 

Integrált műveleti erősítő tulajdonságai. 

Az ideális műveleti erősítő. 

A valóságos műveleti erősítő. 

Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 

Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 

Nem invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők: 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők. 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Különbségképző áramkör. 

Előjelfordító feszültségösszegző áramkör. 

Műveleti erősítők munkapont beállítása. 

A bemeneti nyugalmi áram biztosítása. 

Ofszet feszültség kompenzálása. 

Ofszet áram kompenzálása. 

Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása. 

Műveleti erősítők alkalmazásai. 

Váltakozó feszültségű erősítők. 

Aktív szűrőkapcsolások. 

Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában. 

Integráló műveleti erősítős kapcsolás. 

Differenciáló műveleti erősítős kapcsolása. 

Impulzustechnika  
18 óra 

 

Impulzus jellemzők. 

Felfutási idő. 

Lefutási Idő. 

Túllövés. 

Tetőesés. 

Impulzus idő. 

Periódus idő. 

Impulzus ismétlődési frekvencia. 

Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

Lineáris jelformáló áramkörök. 

Differenciáló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Integráló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Nemlineáris jelformáló áramkörök. 

Félvezető dióda kapcsolóüzemben. 

Sorsos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Párhuzamos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 
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Jelalak. 

Kettős vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Multivibrátorok. 

Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

Astabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel- és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Monostabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel- és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Bistabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel-és lefutási idő. 

Impulzus kitöltési tényező. 

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Schmitt-trigger. 
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Elektronika gyakorlat 11. évfolyam 
1,5 óra/hét, 54 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 
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7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

  

Erősítők építése és 

mérése  
18óra 

 

 

Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata. 

Az erősítő alapáramkör néhány jellemzőjének mérése. 

Műveleti erősítős invertáló alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítős követő alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítővel kialakított impulzustechnikai áramkörök építése 

és mérése. 

 Műveleti erősítők alkalmazásai. 

  Aktív szűrők vizsgálata. 

Műveleti erősítős összegző áramkör vizsgálata. 

Műveleti erősítős komparátorok vizsgálata. 

Egyenirányító megépítése és vizsgálata. 

Erősítő alapkapcsolás építése, bemérése és javítása. 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése. 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése. 

Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

 

Impulzustechnikai 

mérések  
36óra 
 

Impulzus jellemzők mérése. 

 Felfutási idő. 

 Lefutási Idő. 

 Túllövés. 

 Tetőesés. 

 Impulzus idő. 

 Periódus idő. 

 Impulzus ismétlődési frekvencia. 

 Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 

 Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

  Differenciáló áramkör mérése.  

  Integráló áramkör mérése.  

 Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

  Félvezető dióda kapcsolóüzemben.  

  Sorsos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

   

  Kettős vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

 Multivibrátorok vizsgálata. 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

  Astabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező. 

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 
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Témakörök Tartalmak 

Jelalak. 

  Monostabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

      

 Jelalak. 

  Bistabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Schmitt-trigger vizsgálata. 
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Irányítástechnika 11. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x  

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x  

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x  
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Témakörök Tartalmak 

Irányítástechnikai 

alapismeretek  

36 óra 

 

 

Az irányítás fogalma. 

Irányítási példák. 

Az irányítás részműveletei: 

Érzékelés (információszerzés). 

Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján). 

Rendelkezés. 

Beavatkozás. 

Az irányítási rendszer felépítése. 

  A jelhordozó és a jel fogalma. 

  Az analóg és a digitális jel. 

  Az irányítási rendszer fő részei: 

irányító berendezés. 

irányított berendezés. 

  Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 

az elem. 

a szerv. 

a jelvivő vezeték. 

Az irányítás fajtái: 

a rendelkezés létrejötte szerint: 

kézi. 

önműködő. 

a hatáslánc szerint: 

vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 

szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

szerkezeti vázlat. 

működési vázlat. 

hatásvázlat. 

Az irányításban használt segédenergiák. 

  A segédenergiák fajtái: 

villamos. 

pneumatikus. 

hidraulikus. 

vegyes. 

Az irányításban használt segédenergiák alkalmazása. 

  A villamos segédenergia előnye, hátránya. 

  A pneumatikus segédenergia előnye, hátránya. 

  A hidraulikus segédenergia előnye, hátránya. 

 Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók. 

Huzalos mérő-átalakítók. 

   Hőmérséklet-érzékelő ellenállások. 

   Fényérzékelő ellenállások. 

   Kapacitív átalakítók. 

   Induktív átalakítók. 

Villamos irányított berendezések, villamos gépek. 

 Aszinkrongépek. 

 Szinkrongépek. 

 Egyenáramú gépek. 

 Törpemotorok. 

. 
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Irányítástechnika gyakorlat 11. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 
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7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

Villamos 

irányítások 

építőelemei és 

készülékei  

36óra 

 

 

Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók mérése. 

Huzalos mérő-átalakítók mérése. 

Hőmérséklet-érzékelő ellenállások mérése. 

Fényérzékelő ellenállások mérése. 

Kapacitív átalakítók mérése. 

Induktív átalakítók mérése. 

Villamos készülékek felépítése, bekötése.  

Kapcsolókészülékek.  

  Kézi kapcsolók.  

  Nyomógombok. 

  Mechanikus végállás érzékelők.  

Mágneskapcsoló.  

Relé.  

Villamos készülékek jellemzőinek mérése. 

 Villamos érintkezők. 

  Az érintkezők átmeneti ellenállásának vizsgálata. 

Mágneskapcsoló felépítése, vizsgálata. 

Elektromechanikus relék felépítése. 

Elektromechanikus relék vizsgálata. 

 Relé meghúzása. 

 Relé elengedés. 

Időrelék felépítése. 

Időrelék vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó időrelé vizsgálata. 

  késleltetve elengedő időrelé vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó és elengedő időrelé 

vizsgálata. 

Elektronikus relék felépítése, vizsgálata. 

Logikai feltételek realizálása relék segítségével. 

Tagadás, ÉS kapcsolat, VAGY kapcsolat megvalósítása relékkel. 
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PLC ismeretek 11. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz kiegészítés     x   

3.4. rendszerrajz kiegészítés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése     x   

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
    x   

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
    x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   
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5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
    x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

5.5. Csoportos versenyjáték     x   

 

 
Témakörök Tartalmak 

PLC felépítése, 

működése 
16óra 

Relés logikai vezérlések áttekintése, helyettesítésük PLC-s 

vezérléssel 

A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei 

PLC története, fejlődés szakaszai 

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat 

A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő 

bemeneti típust 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk 

A kimenetek fajtái, szerepük, hogyan válasszuk ki a megfelelő 

kimeneti típust 

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk 

Az RT (real – time) óra (időalap, programok ciklikus végrehajtása) 

Memória fajtái (ROM, RAM, FIRMWARE), szerepük 

PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat 

Mikroprocesszor alapú PLC hardverfelépítése 

Kompakt- és moduláris PLC-k 

A programozható vezérlők alapfeladatai 

A programozható vezérlő működésének jellemzői 

A PLC-ben futó programok és feladataik (alapszoftver, felhasználói 

programok) 

A felhasználói programok végrehajtásának módjai 

PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi 

eszközök, kihelyezett I/O-k, korszerű huzalozási módok 

Operátor panelek, megjelenítő eszközök, ember-gép interfész 

(HMI) 

PLC programozás 

alapjai 
10óra 

Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, 

csoportosításuk 

A programszervezési egységek felépítése, szerepe 

PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi 

próbája, dokumentálása 

A programfejlesztés lépései (a forrás-program, a CPU működését 

vezérlő - gépi kódsorozatra fordítás, hibák megállapítása, javítás, 

hibátlan program futtatható programmá szerkesztése, működés 

szimulálása, tesztelés valós környezetben) 

A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet 

(IDE) 

Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának 

szabályai 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY 

(OR) művelet, logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet 

programozása létradiagram programnyelven 

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása 

Időzítők, késleltetések programozása 

Késleltetések tipikus alkalmazásai 

Számlálók programozása 

Számláló, nagy sebességű számláló tipikus alkalmazásai 

Felfutó és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása 

PLC kiválasztása 
10óra 

A PLC-k típusai, alkalmazásuk szempontjai (technikai jellemzők, 

gazdaságossági szempontok, termék minőségi, mennyiségi 

jellemzőinek figyelembevétele, balesetvédelmi szempontok) 

A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk 
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Témakörök Tartalmak 

szempontjai (hardver, szoftver) 

A CPU utasításkészlet (Boole-műveletek, adatműveletek: olvasás, 

írás, analóg értékek kezelése, aritmetikai műveletek, 

adatkonverzió, adatbázis-kezelő műveletek, lebegőpontos 

matematikai műveletek, szubrutinhívási lehetőség, program-

megszakítási lehetőség, soros kommunikációkezelés; 

taszkkezelési lehetőség, PID algoritmushívások lehetősége, 

hálózatkezelő utasítások 

PLC RAM, ill. EPROM memóriakapacitásának meghatározása 

A program méretének becslési algoritmusa 

I/O követelményei (I/O száma, optikai leválasztása, 

zavarvédettsége, távoli és/vagy hálózati I/O kezelés 

szükségessége; speciális egységek igénye, I/O egységek 

tápfeszültség-ellátása, feszültség- és áramszintje) 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, bemeneti 

modulok 

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való 

kapcsolatuk, kimeneti modulok 

Informatikai rendszer (pont-pont kommunikáció, adatok (vonalak 

száma, átviteli sebesség, protokollok) 

Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer 

kialakítása, átjárók, ETHERNET-csatoló, érzékelő és beavatkozó 

szervek hálózati kezelése, protokollok) 

Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és 

adatkiviteli eszközök (numerikus, alfanumerikus, terminál) 
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PLC programozási gyakorlat 11. évfolyam 
4,5óra/hét, 162 óra/év gyakorlat 

Gyakorlati szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.4. Tesztfeladat megoldása   x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.5. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.6. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     
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5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. Technológiai próbák végzése   x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 
Témakörök Tartalmak 

PLC és a 

számítógép-hálózat 

kapcsolata 
20óra 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és 

kimenetek bekötése) 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) 

kapcsolat megteremtése 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, 

illesztésük ellenőrzése 

A PC-PLC kommunikáció kialakítása 

RS típusú kommunikációs szabványok (RS 232C szabvány szerinti 

adatátvitel, RS-422/485 szabvány szerinti adatátvitel) 

Jelalakok, átviteli jellemzők, számítási feladatok 

RS típusú kommunikáció megvalósítása, jellemzők mérése 

Hálózati kommunikáció, Ethernet hálózat 

PLC-PLC kommunikáció megvalósítása 

Operátor panelek, megjelenítő eszközök, ember-gép interfész 

(HMI) 

PLC kiválasztása 
4óra 

PLC műszaki leírások, dokumentációk letöltése a gyártók 

honlapjáról 

PLC műszaki paraméterek értelmezése 

PLC programozás 

alapjai 
138 óra 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések 

(késleltetések, megszámlálások) 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) 

használata, allokációs lista készítése 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések 

megvalósítása PLC-vel, létradiagramos programozási nyelven 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási 

nyelven 

Munkaprogramok írása létradiagramos programozási nyelven 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe 

helyezés, dokumentálás 

Programok, programmodulok (multitaszk programozás) létrehozása 
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Elektronika 12. évfolyam 
1óra/hét, 31 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Digitális technika 

alapjai 
31óra 

Az analóg és digitális jelfeldolgozás lényege és összehasonlításuk. 

A logikai rendszer, mint a digitális eszközök elvi absztrakciója. 

Számábrázolási módok és az aritmetikai műveletekre gyakorolt 

hatásuk. 

Kódok: 

  Bináris, BCD, Excess-3, Hamming. 
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Témakörök Tartalmak 

  Egylépéses kódok: 

   Johnson, Gray. 

A logikai hálózatok alaptörvényei. 

  A Boole-algebra alkalmazása a működés leírására. 

Logikai alapműveletek. 

Negáció (invertálás). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

VAGY (OR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

ÉS (AND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-VAGY (NOR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-ÉS (NAND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Kizáró-VAGY (XOR). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Logikai függvények megadási módjai. 

Szöveges függvény megadás. 

Algebrai függvény megadás. 

Grafikus függvény megadás. 

Idődiagrammos függvény megadás. 

Kapcsolási rajz. 

Kombinációs hálózatok. 

Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

Logikai hálózatok tervezése. 

Algebrai egyszerűsítés. 

Boole-algebra szabályai. 

A kombinációs rendszerek leírása igazságtáblával. 

Diszjunktív és konjuktív normálalakok felírása. 

Grafikus egyszerűsítés. 

V-K tábla. 

Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR 

kapuáramkörök segítségével. 

A kombinációs áramkörök hazárdjelenségének okai, 

megszüntetésük módja. 

Két- és többszintű hálózatok. 

Logikai alapáramkörök. 

  Logikai változók fizikai megjelenítése. 

  Logikai áramkörök jellemző adatai. 

   Tápfeszültség. 
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Témakörök Tartalmak 

   Logikai szintek. 

   Zajtartalék. 

   Bemeneti terhelhetőség. 

   Kimeneti terhelhetőség. 

   Teljesítményfelvétel. 

   Jelterjedési idő. 

  Diódás kapuáramkörök. 

  Inverterek. 

  Logikai áramköri rendszerek. 

   Bipoláris és MOS logikai integrált 

áramkörök. 

   Bipoláris logikai áramkör családok. 

    Ellenállás-tranzisztor logika 

(RTL). 

    Dióda-tranzisztor logika (DTL). 

    Tranzisztor-tranzisztor logika 

(TTL). 

     Totempole kimenet. 

Open-collektoros kimenet. 

Tree-state kimenet. 

    Emittercsatolású logika (ECL). 

    Integrált injekciós logika( IIL). 

   MOS logikai áramkörcsaládok. 

    N-MOS logikai áramkörök. 

    CMOS (Komplementer-MOS) 

áramkörök. 

  Különböző áramkörcsaládok illesztése. 

Sorrendi hálózatok. 

  A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük 

leírása. 

  Elemi sorrendi áramkörök. 

  Aszinkron hálózatok tervezése. 

  Szinkron hálózatok tervezése. 
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Elektronika gyakorlat 12. évfolyam 
1óra/hét, 31 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 
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6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

  

Digitális 

áramkörök 

vizsgálata  

31 óra 

 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése. 

 Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

 Logikai szintek ellenőrzése különböző 

áramkörcsaládoknál. 

 Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

 Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

Digitális áramkörök lehetséges hibáinak felismerése és javítása. 

  Digitális áramköri hibák típusai. 

A hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafelé 

lépegető és nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

Logikai kapuk működésének elemzése.  

TTL-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos 

jellemzői. 

CMOS-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos 

jellemzői. 

 Logikai kapuk összekötése. 

 Univerzális logikai kapuk (NAND, NOR) használata. 

Kombinációs logikai áramkörök vizsgálata. 

Kombinációs hálózat kimeneti feszültségszintjeinek mérése 

különböző bemeneti kombinációk esetén. 

Igazság tábla felvétele. 

Időfüggvény felvétele, logikai függvény meghatározása. 

Statikus hazárd vizsgálata. 

Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata. 

 Kódoló áramkör vizsgálata. 

  Működési vizsgálata. 
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Irányítástechnika 12. évfolyam 
2óra/hét, 62 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x  

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x  

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x  
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Témakörök Tartalmak 

Vezérlés  

40 óra 

 

A vezérlési vonal. 

A vezérlési vonal részei. 

A vezérlési vonal jelei. 

A vezérlési vonal jellemzői. 

A vezérlések fajtái. 

A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

Érzékelő szervek. 

Kapcsolókészülékek. 

 Kézi kapcsolók. 

 Nyomógombok. 

 Reed-kontaktus. 

 Mikrokapcsolók. 

 Érintkező mentes, elektronikus kapcsolók. 

Beavatkozó szervek. 

 Mágneskapcsolók. 

Reed-relé. 

 Mágnesszelepek. 

 Villamos szervomotorok. 

 Membránmotoros szelep. 

 Relék. 

  Elektromechanikai relék. 

   Semleges relék. 

   Polarizált relék. 

   Időrelék. 

    késleltetve meghúzó. 

    késleltetve elengedő. 

    késleltetve meghúzó és elengedő. 

  Hőrelék. 

 Időzítő- és ütemező készülékek. 

Az áramút rajz. 

Rajzjelek. 

 Tervjelek. 

Alapvető villamos relé kapcsolások: 

 Meghúzatás. 

 Öntartás. 

 A relé ejtése. 

 Reteszelés. 

 Nyomógombos keresztreteszelés. 

Elemi relés vezérlések: 

 Távvezérlés. 

Indítás több helyről. 

Leállítás több helyről. 

 Villamos motor indításának vezérlése. 

 Villamos motorok fékezésének vezérlése. 

 Forgásirányváltás. 

Fordulatszám-változtatás. 

Összetett relés vezérlések: 

 Tervezési példa. 

Áramút rajzok analizálása. 

 Relés vezérlés tervezése.   

Elektronikus vezérlések. 

Szabályozás  

22óra 

 

A szabályozási kör. 

A szabályozási kör jellegzetességei. 

A szabályozási kör részei. 

A szabályozási kör jelei. 

A szabályozási kör jellemzői. 

A szabályozási kör szervei. 

Érzékelő szervek. 
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Alapjel képző szervek. 

Különbségképző szervek. 

Jelformáló szervek. 

Erősítők. 

Végrehajtó szervek. 

Beavatkozó szervek. 

Egységes szabályozórendszerek. 

Egységes jelek. 

Villamos távadók.  

 Élő nullapontú rendszerek . 

A szabályozások felosztása. 

Az alapjel időbeli lefolyása szerint. 

A hatáslánc jeleinek folytonossága szerint. 

A szabályozás folyamatossága szerint. 

A rendszer szerkezete szerint. 

A szabályozások ábrázolási módjai. 

A tag fogalma és értelmezése. 

Az átviteli tényező. 

A tagok csoportosítása jelátvitel szerint. 

Arányos tag. 

Integráló tag. 

Differenciáló tag. 

Holtidős tag. 

Energiatárolók. 

Stabilitás. 

A jelátvivő tagok dinamikus tulajdonságai. 

A vizsgáló jel. 

Az átmeneti függvény. 

Az arányos szabályozás és hatásvázlata. 

Az integrálszabályozás és hatásvázlata. 

A PI szabályozó. 

D hatással kiegészített szabályozó. 

A PD szabályozó. 

PID szabályozó. 

Hangolás. 

Egységrendszerű szabályozók. 
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Irányítástechnika gyakorlat 12. évfolyam 
3óra/hét, 93 óra/év elmélet 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 
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6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 
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Vezérlési feladatok  

48óra 

 

Egyszerű vezérlési feladatok:  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása.  

Öntartás:  

Elengedésre kitüntetett (dominánsan törlő).  

Meghúzásra kitüntetett (dominánsan beíró).  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása távvezérléssel több 

helyről.  

Direkt-, indirekt vezérlés.  

A villamos reteszelés elve.  

 Egyszerű nyomógombos reteszelő kapcsolás.  

 Nyomógombos keresztreteszelés.  

Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel: 

  3 változós logikai feladat.   

4 változós logikai feladat.   

Időrelék gyakorlati alkalmazása: 

 késleltetve meghúzó. 

 késleltetve elengedő. 

 késleltetve meghúzó és elengedő. 

Lépcsőházi világítás áramutas kapcsolásának megtervezése, 

összeállítása.  

Összetett vezérlések tervezése, megvalósítása. 

 Sorrendi vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Lefutó vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Villamos motorok indításának vezérlése.  

 Nyomógombos közvetlen vezérlés.  

Forgásirányváltás.  

 A háromfázisú aszinkronmotor forgásirányváltása.  

Az egyenáramú motorok forgásirányváltása.  

Az aszinkronmotor fordulatszám változtatása.  

 

Szabályozások  

45óra 

 

Távadók. 

Nyílt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Zárt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Példák analóg villamos kimenetű távadóra. 

Áramtávadók. 

 Alapjelképzők. 

  Feszültségstabilizátorok. 

  Egyenáram-stabilizátorok. 

 Különbségképzők. 

  Különbségképző differenciálerősítő. 

 Jelerősítők és jelformálók. 

  Jelerősítő kapcsolás műveleti erősítővel. 

  Arányos jelformáló tag műveleti erősítővel. 

  Határoló invertálóerősítő műveleti erősítővel. 

Az átviteli tagok típusai, vizsgálata. 



65 

Témakörök Tartalmak 

 Időkésés nélküli arányos tag villamos kapcsolása. 

Csak ohmos ellenállást, potenciométert tartalmazó villamos 

áramkör. 

Invertáló műveleti erősítő kapcsolás. 

Egytárolós arányos tag. 

 RC tag, RL tag. 

Integráló tagok. 

Visszacsatolt műveleti erősítős integráló tag. 

Differenciáló tag vizsgálata. 

Passzív PI szabályozó vizsgálata. 

Aktív PI szabályozó vizsgálata. 

PD szabályozó vizsgálata. 

PID szabályozó vizsgálata. 

Szabályozási feladatok.  

Hőmérséklet szabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

Tirisztoros teljesítményszabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

Folyadékszint szabályozás 

Fordulatszám szabályozás aszinkron motorok esetében 

Egyenáramú motor fordulatszám szabályozása, vizsgálata.  
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PLC ismeretek 12. évfolyam 
1óra/hét, 31 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz kiegészítés     x   

3.4. rendszerrajz kiegészítés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése     x   

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
    x   

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
    x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   
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5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
    x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

5.5. Csoportos versenyjáték     x   
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PLC programozás 
15óra 

Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának 

szabályai 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY 

(OR) művelet, logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet 

programozása utasításlistás programnyelven 

Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának 

szabályai 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY 

(OR) művelet, logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet 

programozása funkcióblokkos programnyelven 

Tárolók, programozásuk, tipikus alkalmazásuk 

Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek 

használatának szabályai 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY 

(OR) művelet, logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet 

programozása sorrendi folyamatábrázolásos programnyelven 

Struktúrált szöveg programnyelv elemei, elemek használatának 

szabályai 

Korszerű 

hibadiagnosztika 
10óra 

Hibadetektálás, hibadiagnosztika jelentése, fontossága 

Folyamat működésképességi elemzés (PHA), módszerek (FTA, 

HAZOP, FMEA) 

Meghibásodás, hibamodellezés, hibadiagnosztika fogalma, 

jellemzői, célok 

Hibadetektáló, hibadiagnosztikai módszerek (modell nélküli, 

modell alapú, tudás alapú) 

Gyökér ok, szimptóma, szimptómák és célok, meghibásodás 

hatáselemzése, veszteség megelőzés 

Veszélyelemzés, veszélyazonosítás 

PLC-vel vezérelt berendezések felépítése, vizsgálata 

A bemenetek kiosztásának ellenőrzése működőképes berendezésen 

(vizuális, folytonosság-, feszültség- és áramfelvétel mérés) 

A kimenetek kiosztásának ellenőrzése működőképes berendezésen 

(vizuális, folytonosság- és feszültség mérés)  

A használat során előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, a 

hibák hatásai 

Szisztematikus manuális hibakeresés PLC-vel vezérelt 

berendezéseken 

Hibanapló használata, hibakódok, hibaelemzés 

Ellentmondás a bemeneti- és a kimeneti jelek között 

Korszerű hibadiagnosztikai rendszerek, hibakereső programok 

(Watchdog) 

A hiba jelzése, a jelzett hiba leellenőrzése, a hiba elhárítása, 

próbaindítás 

A hiba kijelzésére alkalmas megjelenítő eszközök 

PLC-be integrált 

biztonságtechnikai 

rendszerek 
6 óra 

Hatékony, rendszerezett automatizálás 

Teljesen integrált automatizálás tartalma, új termelékenységi 

szabványok tartós versenyelőnyök 

Maximális mérnöki hatékonyság a berendezés életciklusának 

valamennyi fázisában 

Adatok kezelésének bevált szabványai, adatbiztonság, harmonizált 

skálázható biztonsági rendszer 
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Leállások minimalizálása 

Személyi és vagyonvédelem 

Biztonságértékelő eszközök 

Alapvető biztonsági követelmények az iparban 

Üzembiztos vezérlők, üzembiztos I/O modulok 

Intelligens és megosztott eszközök 

Biztonságos Integrált Automatika architektúrák 

PLC programozási gyakorlat 12. évfolyam 
2 óra/hét, 62 óra/év gyakorlat 

Gyakorlati szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.4. Tesztfeladat megoldása   x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.5. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.6. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     
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4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. Technológiai próbák végzése   x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     
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PLC programozás 

alapjai 
16 óra 

Pneumatikus-, relés (léptetőláncos) vezérlések megvalósítása PLC-

vel, létradiagramos programozási nyelven (flag-es léptetés) 

Programok visszatöltése a PLC-ből 

PLC programozás  
38 óra 

Munkaprogramok írása funkcióblokkos-, utasításlistás-, sorrendi 

folyamatábrás és struktúrált szöveg programozási nyelveken 

Szöveges- és grafikus programozási nyelveken (utasításlistás, 

funkcióblokkos, sorrendi folyamatábrás) megírt programok átírása 

egyik programnyelvről a másikra 

Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén 

Átírt programok ellenőrzése 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, 

beavatkozás), üzemmódok kiválasztása 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok 

programozása 

Hibakeresés 
8 óra 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel 

vezérelt berendezéseken 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor 

üzemmódjának használata hibakeresésre 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő 

eszköz (IDE) egyéb lehetőségeinek használata hibakeresésre 
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1. Óratervek 

Automatikai technikus: 54 523 01 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 1/13. évf.* 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II. – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – 2 

10004-16 Pneumatikus és 

hidraulikus rendszerek 
Pneumatika és hidraulika – 4 

10002-16 Ipari gyártórendszerek  Gyártórendszerek  – 3 

10001-16 Ipari folyamatok 

irányítása PLC-vel 
PLC ismeretek –  3 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek 2 –  

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenységek 

 

Műszaki rajz 1 –  

Elektrotechnika 5  – 

Elektronika 5  – 

10003-16 Irányítástechnikai alapok Irányítástechnika 2  – 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  – 

Összes elmélet: 15,5 12,5 

10004-16 Pneumatikus és 

hidraulikus rendszerek 

Pneumatika és hidraulika 

gyakorlat 
 – 6 

10002-16 Ipari gyártórendszerek  Gyártórendszerek gyakorlat –  2 

10001-16 Ipari folyamatok 

irányítása PLC-vel 

PLC programozási 

gyakorlat 
 – 10 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika 

gyakorlat 

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlat 1,5 –  

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenységek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat 5 –  

Elektronika gyakorlat 6,5 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok 

gyakorlat 

Irányítástechnikai 

gyakorlatok 
2,5 –  

Összes gyakorlat: 15,5 18 

Szakmai angol 4 4 

Osztályfőnöki –  0,5 

Összes óraszám: 35 35 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 1/13. évfolyam után: 160 óra 

 

* Az 1/13. évfolyam közös mind az Automatikai technikusi, mind az Elektronikai technikusi és az Erősáramú 

elektrotechnikusi képzésben 



Elektronikai technikus: 54 523 02 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 1/13. évf.* 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

10013-16 Áramkörök építése, 

üzemeltetése  
Elektronikai áramkörök  – 5 

10014-16 Mechatronikai rendszerek  Mechatronika  – 2,5 

10015-16 Számítógép alkalmazása az 

elektronikában  
Számítógép alkalmazás  – 3 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek  2 –  

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság  
0,5 – 

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenységek   

Műszaki rajz  1 – 

Elektrotechnika  5 – 

Elektronika  5 – 

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Irányítástechnika  2 – 

Összes elmélet: 15,5 13 

10013-16 Áramkörök építése, 

üzemeltetése  

Elektronikai áramkörök 

gyakorlat  
– 6 

10014-16 Mechatronikai rendszerek  Mechatronika gyakorlat  – 3 

10015-16 Számítógép alkalmazása az 

elektronikában  

Szimuláció és PLC 

gyakorlat  

– 6 

Mikrovezérlők gyakorlat  – 3 

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenységek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat  5 – 

Elektronika gyakorlat  6,5 – 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika 

gyakorlat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlatok  1,5 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  
Iránytástechnikai 

gyakorlatok  
2,5 – 

Összes gyakorlat: 15,5 18 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

    

Összefüggő szakmai gyakorlat: 1/13. évfolyam után: 160 óra 

 

* Az 1/13. évfolyam közös mind az Automatikai technikusi, mind az Elektronikai technikusi és az Erősáramú 

elektrotechnikusi képzésben 

  



 

Erősáramú elektrotechnikus: 54 522 01 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 1/13. évf.* 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

Erősáramú szerelések Géptan  – 2 

Erősáramú mérések Méréstechnika  – 1,5 

Erősáramú berendezések üzeme  
Villamos gépek  – 3 

Villamos művek  – 3 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

0,5 – 

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenység 

Műszaki rajz  1 – 

Elektrotechnika  5 – 

Elektronika  5 – 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek  2 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Irányítástechnika  2 – 

Összes elmélet: 15,5 12 

Erősáramú szerelések Erősáramú szerelési gyakorlat  – 6 

Erősáramú mérések 
Erősáramú mérések 

gyakorlata  

– 4 

Erősáramú berendezések üzeme  

Műszaki dokumentáció 

gyakorlat  
– 3 

Villamos gépek és vezérlések 

gyakorlat  

– 6 

10005-16 Villamosipari 

alaptevékenység 

Elektrotechnika gyakorlat  5 – 

Elektronika gyakorlat  6,5 – 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika 

gyakorlat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlatok  1,5 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  
Irányítástechnikai 

gyakorlatok  
2,5 – 

Összes gyakorlat: 15,5 19 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

    

Összefüggő szakmai gyakorlat: 1/13. évfolyam után: 160 óra 

 

* Az 1/13. évfolyam közös mind az Automatikai technikusi, mind az Elektronikai technikusi és az Erősáramú 

elektrotechnikusi képzésben 



 

2. Tantárgyak, témakörök 

2.1. Közös tantárgyak 1/13. évfolyam 

2.1.1. Műszaki ismeretek 

1/13. évfolyam 

2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék a villamos szempontból legfontosabb fémes és nem fémes anyagokat, 

az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. A tanulók rendelkezzenek 

alapvető elektrotechnikai ismeretekkel, megbízhatóan használják az elektrotechnikai 

alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit, 

valamint az alapvető műszaki rajz jelöléseket. Használjanak kézi szerszámokat, kisgépeket 

a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön 

kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a munkahelyi minőségbiztosítás 

jelentőségével. 

 

 

Témakörök 

Fémek és nemfémes anyagok  12 óra 

Fémek általános tulajdonságai 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek 

Halmazállapot, olvadáspont 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák 

Színfém és ötvözet  

Ötvözetek jellemzése 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemző. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői 

Hővezető képesség 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői 

Elektromos vezetőképesség 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása 

Villamos szilárdság 



Gáznemű szigetelőanyagok, szigetelési tulajdonságaik 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi 

Szilárd szigetelőanyagok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, alkalmazása 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása megmunkálása, alkalmazása 

 

Szakrajz alapjai 10 óra 

A műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata 

Műszaki rajzeszközök és használatuk 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői 

Szabványos rajzlapméretek 

A műszaki rajzokon használatos vonalak 

Szabványbetűk, számok és jelek 

Feliratmező kialakítása 

Rajzdokumentáció nyilvántartása 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép 

A méretmegadás elemei 

Méretarány 

A méretezés alapelvei 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei 

 

Minőségbiztosítás 4 óra 

A minőség fogalma, jelentősége a gazdaságban 

A teljes körű minőségszabályozás 

A minőségellenőrzés alapfogalmai 

Minőségszabályozás 

Minőségpolitika 

Minőségügyi szervezetek 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai 

A minőségtanúsítás feltételei 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében 

 

Egyenáramú áramkörök 26 óra 

Az atom szerkezete 

A villamos töltés fogalma  

Feszültség és potenciál 

Az elektromos áram, áramerősség 

Ellenállás és vezetés 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok 

Áramkör, mérések az áramkörben 

Ohm törvénye 

Ellenállások soros kapcsolása 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása 

Vegyes kapcsolások 

Eredő ellenállás számítása 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése 



Az ellenállás, mint alkatrész 

Villamos munka 

A fogyasztók teljesítménye 

Hatásfok 

Ellenállások terhelhetősége 

A hurok törvény 

Feszültségosztó 

Potenciométer 

A csomóponti törvény 

Áramosztó 

Az elektromos áram hatásai 

Az áram hőhatása 

Az áram vegyi hatása 

Elektrolízis 

Galvánelemek 

Akkumulátorok 

Villamos tér 

Coulomb törvénye 

Villamos térerősség 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás 

Kapacitás 

Kondenzátor 

Kondenzátorok kapcsolásai 

Kondenzátorok üzemállapotai 

Kondenzátorban tárolt energia 

Kondenzátorok típusai 

 

Mágneses tér és váltakozó áram  20 óra 

A mágneses tér 

Állandó mágnes 

Vezeték és tekercs mágneses tere 

Mágneses indukció és fluxus 

Mágneses gerjesztés és térerősség 

Anyagok viselkedése a mágneses térben 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás 

Mágnesezési görbe, hiszterézis hurok 

Mágneses kör 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása 

Az elektromágneses indukció 

Mozgási és nyugalmi indukció 

Önindukció 

Kölcsönös indukció 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai 

Váltakozó feszültség előállítása 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. szemléltetés     x   

4. szimuláció     x   

5. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés x       

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     



5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

5.2. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. Geometriai mérési gyakorlat x x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.1.2. Műszaki gyakorlatok 

 

1/13. évfolyam 

1,5 óra/hét, 54 óra/év gyakorlat 

Tanműhely  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a munkavégzés szabályait a műhelyben. Legyenek tisztában a 

tanulók az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a biztonságos 

munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. Ismerjék meg az anyagok 

technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Tevékenységük során használjanak 

kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai műveleteknél. A mechanikus és villamos 

kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Ismerjék meg a 

mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Képesek legyenek méréseket végezni, a rájuk 

bízott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, a szerszámok állapotára vigyázni. 

Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan bánni. A tanulók tartsanak rendet 

munkakörnyezetükben. 

 

Témakörök 

Anyagok, szerszámok és mérések  26 óra 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből 

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben 

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a munkadarabra 

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer használata, 

pontos leolvasása 

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel 

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel 

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel 

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel 

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel 

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal 

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása 

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához 



Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt 

felületminőséggel 

Furatok középpontjának előrajzolása 

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel 

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése 

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel 

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában 

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, 

levágása megfelelő szögben, sorjázása 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása 

Érvéghüvelyezés 

 

Mechanikai és villamos kötések 18 óra 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között 

A szegecs alakja, méretei, anyaga 

A szegecselés művelete, szerszámai 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel) 

A szegecs méretének helyes megválasztása 

Menetes alkatrészek ábrázolása 

Csavarok fajtái, adatai 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok 

Menetkészítés eszközei és szerszámai 

A menetfúrás és a menetmetszés 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal 

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása 

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal 

Csavarkötés létesítése csavaranyával 

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya) 

Ragasztott kötések jellemzői 

Ragasztóanyagok fajtái 

Ragasztási eljárások 

Ragasztási eljárások gyakorlása 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei 

A forrasztás művelete 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai 

Csatlakozók kialakítása 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése 

 

Villamos mérések 10 óra 

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel 

Árammérés lakatfogóval 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése 



Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x     

4. szimuláció   x     

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés x       



3.5. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x       

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése   x     

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x     

8.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x     

 

2.1.3. Munkahelyi egészség és biztonság 

 

1/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 18 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

 A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

Témakörök 

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

 A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 



 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A müszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalommeghatározásai.   

 

Munkahelyek kialakítása 4 óra 

 Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

 Munkavégzés személyi feltételei 2  óra 

 A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

 Munkaeszközök biztonsága 2  óra 

 Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalommeghatározása. 



 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

 Munkakörnyezeti hatások 2  óra 

 Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

 A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények    normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve  a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 



Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

2. megbeszélés   x   
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

3. szemléltetés     x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

4. házi feladat x       

5. teszt x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       



2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

 

2.1.4. Műszaki rajz 

1/13. évfolyam 

1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Szaktanterem/számítógépterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki rajz alapjai tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanuló megszerezze, 

bővítse, és rendszerezze a villamosipari és elektronikai ágazatban használatos műszaki 

ábrázolási alapismereteit. Képes legyen munkatársaival kommunikálni műszaki rajzok 

segítségével, szakszerű rajzokkal közöljön villamosipari műszaki információkat, tudjon a 

munkaköréhez szükséges mértékben kapcsolási vázlatot készíteni. Helyesen értelmezzen 

rajzban közölt információkat, legyen képes rajz alapján összeállítani villamos áramköröket. 

Az elsajátított kompetenciák birtokában helyesen értelmezzen gépészeti jellegű rajzi 

információkat, szerelési, összeállítási rajzokat is. 

 

Témakörök 

Vetületi ábrázolás 12 óra 

Térbeli alakzatok csoportosítása. 

Vetítési módok, merőleges vetítés.  

Térelemek. 

Térelemek ábrázolása képsíkon. 

Ábrázolás két képsíkos rendszerben. 

Három képsíkos ábrázolás. 

Vetítés a harmadik képsíkra. 

A képsíkok egyesítése. 

Térelemek ábrázolása három képsíkos rendszerben. 

Az európai és az amerikai nézetrend. 

A kocka vetületi ábrázolása. 

A kocka hálórajza. 

Pont azonosítása a kocka felszínén. 

Kocka síkmetszése. 

A hasáb vetületi ábrázolása. 

A hasáb hálórajza. 

A hasáb síkmetszése. 

A gúla vetületi ábrázolása. 

A gúla hálórajza. 

Forgástestek származtatása leíró egyenessel, leírókörrel. 

A gúla síkmetszése és palástkiterítése. 

Forgástestek vetületei.  

A henger vetületi ábrázolása. 

A henger hálórajza. 

Pont azonosítása a henger palástfelületén. 

A henger síkmetszése és palástkiterítése. 

A kúp vetületi ábrázolása. 

A kúp hálórajza. 



Pont azonosítása a kúp palástfelületén. 

A kúp síkmetszése és palástkiterítése. 

A gömb vetületi ábrázolása. 

A gömb síkmetszése. 

Axonometrikus ábrázolási módok. 

Egyméretű, kétméretű és frontális axonometria. 

Síklapú testek axonometrikus ábrázolása. 

Csonkolt síklapú testek vetületei. 

Csonkolt forgástestek vetületei. 

 

Géprajzi alapismeretek 12 óra 

A metszeti ábrázolás elve. 

A metszeti ábrázolás jelölése. 

Metszetek fajtái. 

Egyszerű metszetek. 

Összetett metszetek. 

Szelvények rajzolása.  

A metszeti ábrázolás szabályai. 

Géprajzi egyszerűsítések. 

Áthatások egyszerűsített ábrázolása. 

Részvetületek alkalmazása. 

Félvetület. 

Törésvonallal megszakított ábrázolás. 

Résznézet. 

Helyi nézet. 

Kiemelt részlet. 

Ismétlődő alakzatok ábrázolása. 

Különleges ábrázolási módok 

Síkfelület jelölése átlókkal.  

Csatlakozó alkatrészek jelölése. 

Mozgó alkatrészek szélső helyzete. 

Felvételi vázlat készítése a befoglaló formából kiindulva vagy elemekből.  

A méretmegadás általános szabályai. 

Különleges méretmegadások és egyszerűsítések. 

A mérethálózat kialakítása. 

Műszaki követelmények szöveges megadása. 

Felületi érdesség jelölése. 

Mérettűrés megadása rajzon. 

Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok. 

Csavarmenetek és menetes alkatrészek ábrázolása. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Csavarkötések ábrázolása. 

Ék, retesz és bordás kötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek és rögzítő elemek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

 

Villamosipari szakrajz alapjai 12 óra 

A villamos rajzok fajtái. 



Egyvonalas kapcsolási rajz. 

Tömbvázlat. 

Elvi rajz. 

Általános kapcsolási rajz. 

Áramútrajz. 

Méretezési részletrajz. 

Elrendezési rajz. 

Bekötési rajz. 

Szerelési rajz. 

Nyomtatott áramköri rajz. 

Állapotdiagram, idődiagram. 

Vezetékek rajzjelei és jelképes ábrázolása. 

Áramforrások rajzjelei. 

Feszültségrendszerek jelölése. 

Villamos készülékek rajzjelei. 

Kondenzátorok rajzjelei. 

Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. 

Érintkezőfajták és kapcsolók rajzjelei. 

Félvezetők rajzjelei. 

Különféle mérőműszerek jelölése. 

Fényforrások. 

Csatlakozások. 

Olvadóbiztosítók. 

Villamos gépek. 

Generátorok jelölése. 

Félvezetők rajzjelei. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés   x x   

4. házi feladat x       

5. szimuláció x x x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 



1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. Tesztfeladat megoldása     x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz készítés tárgyról     x   

3.4. rajz kiegészítés     x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.6. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása   x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x x   

 

2.1.5. Elektrotechnika 

1/13. évfolyam 

5 óra/hét, 180 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és 

fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és 

alapösszefüggéseinek megértésére. A tanulók legyenek képesek alapvető elektrotechnikai 

aszámítások elvégzésére. 

 

Témakörök 

Villamos áramkörök 24 óra 

A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 

Villamos ellenállás. 

Ohm törvénye. 



Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 

 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 

 Csillag-delta átalakítás 

  

Passzív és aktív átalakítók 36 óra 

Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 



Rövidrezárás. 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 

Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 

Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 

 

A villamos áram hatásai 12 óra 

A villamos áram hatásai. 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai.  

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 

A villamos áram vegyi hatása. 

Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

 A villamos áram mágneses hatás. 

  Elektromágnes. 



Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

  Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 

 

Aktív hálózatok. Villamos tér 18 óra 

Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 

A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 

Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 

 

 

Mágneses tér. Elektromágneses indukció 18 óra 

Mágneses tér. 



Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

Mágneses kör. 

A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 

Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 

A kikapcsolás folyamata. 

Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 

 

Váltakozó áramú hálózatok 72 óra 

Szinuszos mennyiségek jellemzői. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 



Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Szűrőkörök (aluláteresztő szűrő, felüláteresztő szűrő, sávszűrő) 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménymérés egyfázisú áramkörökben. 

Meddőteljesítmény mérése egyfázisú áramkörökben. 

Teljesítménytényező. 

Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 

A háromfázisú rendszer teljesítménye. 

Teljesítménymérés háromfázisú áramkörökben. 

Meddőteljesítmény mérése háromfázisú áramkörökben. 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 

Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. 

Aszinkrongépek. 

Egyenáramú gépek. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 



 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés   x x   

4. szimuláció   x x   

5. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz készítés tárgyról     x   

3.4. rajz kiegészítés     x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.6. rendszerrajz kiegészítés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Utólagos szóbeli beszámoló     x   



5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

 

2.1.6. Elektrotechnika gyakorlat 

1/13. évfolyam 

5 óra/hét, 180 óra/év gyakorlat 

Tanműhely/Villamos laboratórium 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy elmélyítse és kiegészítse a tantárgy tanulása során 

megismert elméleti alapokat. Gyakorlati példákon keresztül járuljon hozzá a tanulók 

elektrotechnikai szemléletének kialakulásához. 

 

Témakörök 

Forrasztási gyakorlat 36 óra 

Forrasztott  kötés típusai.  

      Keményforrasztás.  

      Lágyforrasztás.  

Lágyforrasztás kivitelezése.  

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése.  

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Forrasztási gyakorlat.  

Vezetékek, kábelek, huzalozás.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése.  

Elektromechanikus csatlakozók.  

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.  

Csatlakozók kialakítása.  

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása.  

A szitanyomás technológiája.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség.  

Alkatrészek jelölése.  

 

Villamos mérőműszerek 36 óra 



A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és pontosságuk szerint.  

Analóg műszerek.  

Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

Elektromechanikus műszerek jellemzői.  

Méréshatár.  

Érzékenység.  

Műszerállandó.  

Pontosság.  

Fogyasztás.  

Állandó mágnesű műszerek.  

Állandó mágnesű ampermérők.  

Állandó mágnesű voltmérők.  

Deprez-műszerek alkalmazása.  

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása.  

Lágyvasas műszerek.  

Lágyvasas műszerek alkalmazása.  

Hányadosmérők.  

A kereszttekercses műszer alkalmazása.  

Indukciós műszerek 

Indukciós műszerek alkalmazása.  

Regisztráló műszerek.  

Digitális műszerek.  

Digitális műszerek felépítése.  

Digitális frekvencia- és időmérők. 

Digitális egyenfeszültség-mérők.  

Digitális multiméterek.  

Digitális műszerek jellemzői.  

Megjeleníthető számjegyek száma.  

Mérési tartományok.  

Felbontás.  

Pontosság.  

Bemeneti impedancia.  

 

Egyenáramú mérések 36 óra 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.  

Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel.  

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Ellenállásmérés.  

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával  

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal.  

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata.  



Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata.  

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff huroktörvényének igazolása.  

Ellenállások párhuzamos  kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff csomóponti törvényének 

igazolása. 

Ellenállások vegyes kapcsolásának vizsgálata. 

Nem líneáris ellenállások vizsgálata.  

Feszültségosztók vizsgálata.  

Potenciométerek vizsgálata.  

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése.  

Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése.  

Feszültségmérő hitelesítése. 

Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése.  

Ampermérő hitelesítése. 

 

 

Váltakozó áramú mérések 72 óra 

Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése.  

 Induktivitás mérése.  

 Kondenzátor kapacitásának mérése.  

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata.  

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség mérésével.  

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata.  

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.  

Teljesítménymérések egy-és háromfázisú rendszerekben. 

Fogyasztásmérés alapjai. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés   x x   

4. szimuláció   x x   

5. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 



Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása   x     

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz készítés tárgyról   x     

3.4. rajz kiegészítés   x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.6. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.7. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása   x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.1.7. Elektronika 

1/13. évfolyam 

5 óra/hét, 180 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének 

kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök 



alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére, elektronikai kapcsolások 

méretezésére. 

 

Témakörök 

Villamos áramköri alapismeretek 18 óra 

Aktív áramköri elemek. 

Passzív áramköri elemek. 

Lineáris áramköri elemek. 

Nemlineáris áramköri elemek. 

Aktív áramkör.  

Passzív áramkör.  

Lineáris áramkör.  

Nemlineáris áramkör.   

Kétpólusok. 

Aktív kétpólus.  

Ideális feszültséggenerátorok. 

Valóságos feszültséggenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Ideális áramgenerátorok. 

Valóságos áramgenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív kétpólusok. 

Passzív kétpólusok. 

Felépítése: Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek kombinációja. 

Helyettesítő képe. 

Aktív kétpólusok helyettesítő képe. 

Thevenin tétel. 

Norton tétel. 

 A témakör részletes kifejtése 

 

Négypólusok 18 óra 

Definíció, rajzjel. 

Aktív négypólusok. 

Passzív négypólusok.   

Lineáris négypólusok.   

Nemlineáris négypólusok.   

Szimmetrikus négypólusok.  

Ábrázolásuk. 

Földszimmetrikus négypólusok.   

Ábrázolásuk. 

Négypólusok paraméterei. 

Impedancia paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Átviteli impedancia nyitott bemenetnél. 

Átviteli impedancia nyitott kimenetnél. 

Kimeneti impedancia. 



Admittancia paraméterek. 

Bemeneti admittancia. 

Átviteli admittancia rövidrezárt bemenetnél. 

Átviteli admittancia rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia. 

Hibrid paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén. 

Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén. 

Inverz hibrid paraméterek. 

Üresjárási bemeneti vezetőképesség. 

Rövidzárási áramvisszahatás. 

Üresjárási feszültségerősítési tényező. 

Rövidzárási kimeneti ellenállás. 

Négypólusok feszültségátvitele. 

A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége. 

 

Félvezetők  36 óra 

Félvezető diódák. 

A PN átmenet felépítése és működése. 

A határréteg kialakulása. 

A félvezető dióda felépítése és működése. 

A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése. 

A félvezető dióda záróirányú előfeszítése. 

A dióda karakterisztikája, jellemző adatai. 

A félvezető diódák típusai. 

Egyenirányító diódák. 

Zener-diódák. 

Tűsdiódák. 

Kapacitásdiódák. 

Alagútdiódák. 

Schottky diódák. 

Tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok felépítése. 

A bipoláris tranzisztor működése. 

A bipoláris tranzisztor alapegyenletei. 

A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai. 

A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi. 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatai. 

A bipoláris tranzisztor határértékei. 

A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére. 

Unipoláris tranzisztorok. 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

MOSFET-ek. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 



Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai. 

Erősáramú félvezető eszközök. 

Négyrétegű diódák. 

Tirisztorok. 

Vezérlő elektódával kikapcsolható tirisztor. 

Tirisztortetródák. 

Változtatható áramú kapcsolódióda (DIAC). 

Kétirányú tirisztor trióda (TRIAC). 

Egyátmenetű tranzisztor  (UJT). 

Optoelektronikai alkatrészek. 

Fotoellenállás. 

Fotodióda. 

Fotoelemek. 

Fototranzisztorok. 

Fényt kibocsátó dióda (LED). 

 

Erősítők  36 óra 

Alapfogalmak.   

Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Erősítő áramkörök. 

Erősítők jellemzői. 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

Emitterkapcsolású erősítőfokozat. 

Kollektorkapcsolású erősítőfokozat. 

Báziskapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 

Source-kapcsolású erősítőfokozat. 

Drain-kapcsolású erősítőfokozat. 

Gate-kapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Zajviszonyok az erősítőkben. 

Az erősítőkben keletkező zajok forrása. 

Az erősítőkben keletkező zajok típusai. 

Az erősítők zajtényezője. 

Torzítások az erősítőkben. 

Lineáris torzítások. 

Nemlineáris torzítások. 

Visszacsatolás. 

Visszacsatolás elve. 

A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire. 

A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása. 

 

Műveleti erősítők 18 óra 

Egyenáramú erősítők 



Differenciálerősítők. 

Fázisösszegző áramkör. 

Darlington-kapcsolás. 

Tranzisztoros áramgenerátorok. 

Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 

Integrált műveleti erősítők. 

Integrált műveleti erősítő tulajdonságai. 

Az ideális műveleti erősítő. 

A valóságos műveleti erősítő. 

Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 

Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 

Nem invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők: 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők. 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Különbségképző áramkör. 

Előjelfordító feszültségösszegző áramkör. 

Műveleti erősítők munkapont beállítása. 

A bemeneti nyugalmi áram biztosítása. 

Ofszet feszültség kompenzálása. 

Ofszet áram kompenzálása. 

Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása. 

Műveleti erősítők alkalmazásai. 

Váltakozó feszültségű erősítők. 

Aktív szűrőkapcsolások. 

Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában. 

Integráló műveleti erősítős kapcsolás. 

Differenciáló műveleti erősítős kapcsolása. 

 

Impulzustechnika 18 óra 

Impulzus jellemzők. 

Felfutási idő. 

Lefutási Idő. 

Túllövés. 

Tetőesés. 

Impulzus idő. 

Periódus idő. 

Impulzus ismétlődési frekvencia. 

Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

Lineáris jelformáló áramkörök. 

Differenciáló áramkör. 



Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Integráló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Nemlineáris jelformáló áramkörök. 

Félvezető dióda kapcsolóüzemben. 

Sorsos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Párhuzamos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Kettős vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Multivibrátorok. 

Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

Astabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel- és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Monostabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel- és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Bistabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel-és lefutási idő. 

Impulzus kitöltési tényező. 

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 



Schmitt-trigger. 

 

Digitális technika alapjai 36 óra 

Az analóg és digitális jelfeldolgozás lényege és összehasonlításuk. 

A logikai rendszer, mint a digitális eszközök elvi absztrakciója. 

Számábrázolási módok és az aritmetikai műveletekre gyakorolt hatásuk. 

Kódok: 

  Bináris, BCD, Excess-3, Hamming. 

  Egylépéses kódok: 

   Johnson, Gray. 

A logikai hálózatok alaptörvényei. 

  A Boole-algebra alkalmazása a működés leírására. 

Logikai alapműveletek. 

Negáció (invertálás). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

VAGY (OR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

ÉS (AND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-VAGY (NOR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-ÉS (NAND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Kizáró-VAGY (XOR). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Logikai függvények megadási módjai. 

Szöveges függvény megadás. 

Algebrai függvény megadás. 

Grafikus függvény megadás. 

Idődiagrammos függvény megadás. 

Kapcsolási rajz. 

Kombinációs hálózatok. 



Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

Logikai hálózatok tervezése. 

Algebrai egyszerűsítés. 

Boole-algebra szabályai. 

A kombinációs rendszerek leírása igazságtáblával. 

Diszjunktív és konjuktív normálalakok felírása. 

Grafikus egyszerűsítés. 

V-K tábla. 

Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök segítségével. 

A kombinációs áramkörök hazárdjelenségének okai, megszüntetésük módja. 

Két- és többszintű hálózatok. 

Logikai alapáramkörök. 

  Logikai változók fizikai megjelenítése. 

  Logikai áramkörök jellemző adatai. 

   Tápfeszültség. 

   Logikai szintek. 

   Zajtartalék. 

   Bemeneti terhelhetőség. 

   Kimeneti terhelhetőség. 

   Teljesítményfelvétel. 

   Jelterjedési idő. 

  Diódás kapuáramkörök. 

  Inverterek. 

  Logikai áramköri rendszerek. 

   Bipoláris és MOS logikai integrált áramkörök. 

   Bipoláris logikai áramkör családok. 

    Ellenállás-tranzisztor logika (RTL). 

    Dióda-tranzisztor logika (DTL). 

    Tranzisztor-tranzisztor logika (TTL). 

     Totempole kimenet. 

Open-collektoros kimenet. 

Tree-state kimenet. 

    Emittercsatolású logika (ECL). 

    Integrált injekciós logika( IIL). 

   MOS logikai áramkörcsaládok. 

    N-MOS logikai áramkörök. 

    CMOS (Komplementer-MOS) áramkörök. 

  Különböző áramkörcsaládok illesztése. 

Sorrendi hálózatok. 

  A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása. 

  Elemi sorrendi áramkörök. 

  Aszinkron hálózatok tervezése. 

  Szinkron hálózatok tervezése 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 



Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. szemléltetés     x   

4. szimuláció     x   

5. házi feladat x       

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz készítés tárgyról     x   

3.4. rajz kiegészítés     x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
    x   

5 Szolgáltatási tevékenységek körében 



5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
    x   

5.2 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
    x   

 

2.1.8. Elektronika gyakorlat 

 

1/13. évfolyam 

6,5 óra/hét, 234 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

Az elektronika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy bővítse, rendszerezze a tantárgy 

tanulása során megismert elméleti alapokat. Formálja a tanulók elektronikus 

gondolkodásmódját. Igazolja az elméleti órákon tanult összefüggéseket és alapismereteket. 

 

Témakörök 

Váltakozóáramú alapmérések 36 óra 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos rezgőkör) 

vizsgálata.  

Meddőteljesítmény mérése.  

Hangfrekvenciás generátorok vizsgálata.  

Kezelőszervek.  

Beállítási lehetőségek.  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

Kezelőszervek.  

Beállítási lehetőségek.  

Mérések oszcilloszkóppal.  

Amplitúdó mérése.  

Periódus idő mérése.  

Tárolós oszcilloszkópok. 

Mérési gyakorlatok tárolós oszcilloszkóppal. 

Adatrögzítés és feldolgozás. 

Mérések virtuális műszerekkel. 

Frekvenciamérési módszerek.  

Fázisszög mérési módszerek.  

RC feszültségosztó vizsgálata.  

Wien-osztó vizsgálat 

 

Elektronikai eszközök mérése 36 óra 

Félvezető diódák vizsgálata.  

Szilícium és germánium diódák jellemzőinek felvétele.  

Zener–dióda jelleggörbéjének felvétele.  

Négypólusok jellemzőinek meghatározása.  

Bipoláris és unipoláris tranzisztorok jellemzőinek mérése.  

  Bipoláris tranzisztor jelleggörbéjének felvétele.  

   Bemeneti jelleggörbe meghatározása.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  



  Unipoláris tranzisztor jelleggörbéinek felvétele.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

Félvezetők jellemzőinek geometriai értelmezése és szerkesztéses meghatározása.  

  Dióda paramétereinek meghatározása szerkesztéssel.  

  Tranzisztor paramétereinek meghatározása szerkesztéssel.  

Dinamikus jellemzők meghatározása.  

Dióda dinamikus jellemzőinek meghatározása váltakozó áramú módszerrel.  

 Speciális félvezetők és alkalmazásaik.  

  Zener-diódás elemi stabilizátor.  

  Alagútdióda vizsgálata.  

  Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata.  

 Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.  

  Egyutas egyenirányító vizsgálata.  

  Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.  

 Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.  

  Tirisztor jellemzőinek mérése.  

  Triak jellemzőinek mérése.  

 Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.  

  Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.  

 Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata 

 

Áramkörök építése, vizsgálata 36 óra 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása.  

A szitanyomás technológiája.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség, alkatrészek jelölése.  

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).  

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel mérése). 

Az áramkör funkcionális vizsgálata.  

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása.  

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.  

A mérési eredmények kiértékelése.  

Hibakeresés.  

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés.  

Hibás javítási egység meghatározása.  

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően.  

A javított áramkör beüzemelése.  

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése.  

A javítási művelet dokumentálása.  



 

Erősítők építése és mérése4 54 óra 

Mérési elvek. 

 Egyenáramú jellemzők mérése. 

  Tápfeszültség. 

  Nyugalmi áramfelvétel. 

  Munkaponti adatok. 

  Stabilitás. 

 Váltakozó áramú jellemzők. 

  Feszültségerősítés. 

  Áramerősítés. 

  Teljesítményerősítés sávközépi frekvencián. 

  Az erősítés frekvenciamenete. 

  Alsó és felső határfrekvencia. 

  Fázismenet. 

  Bemeneti ellenállás. 

  Kimeneti ellenállás. 

  Az erősítő érzékenysége. 

  Kivezérelhetőség. 

  Torzítás. 

  Zajtényező. 

Az alapkapcsolások vizsgálata. 

Erősítőosztályok vizsgálata. 

Bipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Közös emitteres alapkapcsolás mérése. 

  Közös kollektoros alapkapcsolás mérése. 

Unipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Source-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

  Drain-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata. 

Az erősítő alapáramkör néhány jellemzőjének mérése. 

Műveleti erősítős invertáló alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítős követő alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítővel kialakított impulzustechnikai áramkörök építése és mérése. 

 Műveleti erősítők alkalmazásai. 

  Aktív szűrők vizsgálata. 

Műveleti erősítős összegző áramkör vizsgálata. 

Műveleti erősítős komparátorok vizsgálata. 

Egyenirányító megépítése és vizsgálata. 

Erősítő alapkapcsolás építése, bemérése és javítása. 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése. 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése. 

Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

 

Impulzustechnikai mérések 36 óra 

Impulzus jellemzők mérése. 

 Felfutási idő. 

 Lefutási Idő. 

 Túllövés. 

 Tetőesés. 



 Impulzus idő. 

 Periódus idő. 

 Impulzus ismétlődési frekvencia. 

 Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 

Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

Differenciáló áramkör mérése.  

Integráló áramkör mérése.  

Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

Félvezető dióda kapcsolóüzemben.  

  Sorsos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás.    

  Kettős vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

Multivibrátorok vizsgálata. 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

  Astabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező. 

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Monostabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó.      

    Jelalak. 

  Bistabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Schmitt-trigger vizsgálata. 

 

Digitális áramkörök vizsgálata 36 óra 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése. 

 Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 



 Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

 Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

 Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

Digitális áramkörök lehetséges hibáinak felismerése és javítása. 

  Digitális áramköri hibák típusai. 

A hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafelé lépegető és nyomvonal 

módszer, logikai diagnosztika). 

Logikai kapuk működésének elemzése.  

TTL-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos jellemzői. 

CMOS-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos jellemzői. 

 Logikai kapuk összekötése. 

 Univerzális logikai kapuk (NAND, NOR) használata. 

Kombinációs logikai áramkörök vizsgálata. 

Kombinációs hálózat kimeneti feszültségszintjeinek mérése különböző bemeneti kombinációk 

esetén. 

Igazság tábla felvétele. 

Időfüggvény felvétele, logikai függvény meghatározása. 

Statikus hazárd vizsgálata. 

Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata. 

 Kódoló áramkör vizsgálata. 

  Működés vizsgálata. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. szimuláció   x     

4. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     



1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3. Tesztfeladat megoldása   x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz készítés tárgyról   x     

3.4. rajz kiegészítés   x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.6. rajz készítése Z-rendszerről   x     

3.7. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.8. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 



2.1.9. Irányítástechnika 

1/13. évfolyam 

2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

Az Irányítástechnika tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a tanulókkal 

az irányítástechnika alapfogalmait, a vezérlés és a szabályozás működési elvét, valamint 

ábrázolási módjait. Ismerjék meg a leggyakoribb érzékelők, villamos távadók, jelképzők, 

jelátalakítók, jelformálók, beavatkozó- és végrehajtó szervek működését. Képesek legyenek 

egyszerű villamos vezérlések áramutas rajzát elkészíteni.  

 

Témakörök 

Irányítástechnikai alapismeretek 25 óra 

Az irányítás fogalma. 

Irányítási példák. 

Az irányítás részműveletei: 

Érzékelés (információszerzés). 

Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján). 

Rendelkezés. 

Beavatkozás. 

Az irányítási rendszer felépítése. 

  A jelhordozó és a jel fogalma. 

  Az analóg és a digitális jel. 

  Az irányítási rendszer fő részei: 

irányító berendezés. 

irányított berendezés. 

Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 

az elem. 

a szerv. 

a jelvivő vezeték. 

Az irányítás fajtái: 

a rendelkezés létrejötte szerint: 

kézi. 

önműködő. 

 a hatáslánc szerint: 

vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 

szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

szerkezeti vázlat. 

működési vázlat. 

hatásvázlat. 

Az irányításban használt segédenergiák. Jellemzők, előnyök, hátrányok. 

villamos. 

pneumatikus. 

hidraulikus. 

vegyes. 

Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók. 

Huzalos mérő-átalakítók. 



   Hőmérséklet-érzékelő ellenállások. 

   Fényérzékelő ellenállások. 

   Kapacitív átalakítók. 

   Induktív átalakítók. 

Villamos irányított berendezések, villamos gépek. 

 Aszinkrongépek. 

 Szinkrongépek. 

 Egyenáramú gépek. 

 Törpemotorok. 

 

Vezérlés  25 óra 

A vezérlési vonal. 

A vezérlési vonal részei. 

A vezérlési vonal jelei. 

A vezérlési vonal jellemzői. 

A vezérlések fajtái. 

A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

Érzékelő szervek. 

Kapcsolókészülékek. 

 Kézi kapcsolók. 

 Nyomógombok. 

 Reed-kontaktus. 

 Mikrokapcsolók. 

 Érintkező mentes, elektronikus kapcsolók. 

Beavatkozó szervek. 

 Mágneskapcsolók. 

Reed-relé. 

 Mágnesszelepek. 

 Villamos szervomotorok. 

 Membránmotoros szelep. 

 Különféle relék. 

  

  Időrelék. 

   késleltetve meghúzó. 

   késleltetve elengedő. 

   késleltetve meghúzó és elengedő. 

  Hőrelék. 

 Időzítő- és ütemező készülékek. 

Az áramút rajz. 

Rajzjelek. 

 Tervjelek. 

Alapvető villamos relés kapcsolások: 

 Meghúzatás. 

 Öntartás. 

 A relé ejtése. 

 Reteszelés. 

 Nyomógombos keresztreteszelés. 

Elemi relés vezérlések: 

 Távvezérlés. 

Indítás több helyről. 



Leállítás több helyről. 

 Villamos motor indításának vezérlése. 

 Villamos motorok fékezésének vezérlése. 

 Forgásirányváltás. 

Fordulatszám-változtatás. 

Összetett relés vezérlések: 

Áramút rajzok analizálása. 

 

Szabályozás 22 óra 

A szabályozási kör. 

A szabályozási kör jellegzetességei. 

A szabályozási kör részei. 

A szabályozási kör jelei. 

A szabályozási kör jellemzői. 

A szabályozási kör szervei. 

Érzékelő szervek. 

Alapjel képző szervek. 

Különbségképző szervek. 

Jelformáló szervek. 

Erősítők. 

Végrehajtó szervek. 

Beavatkozó szervek. 

Egységes szabályozórendszerek. 

Egységes jelek. 

Villamos távadók.  

Élő nullapontú rendszerek . 

A szabályozások felosztása. 

Az alapjel időbeli lefolyása szerint. 

A hatáslánc jeleinek folytonossága szerint. 

A szabályozás folyamatossága szerint. 

A rendszer szerkezete szerint. 

A szabályozások ábrázolási módjai. 

A tag fogalma és értelmezése. 

Az átviteli tényező. 

A tagok csoportosítása jelátvitel szerint. 

Arányos tag. 

Integráló tag. 

Differenciáló tag. 

Holtidős tag. 

Energiatárolók. 

Stabilitás. 

A jelátvivő tagok dinamikus tulajdonságai. 

A vizsgáló jel. 

Az átmeneti függvény. 

Az arányos szabályozás és hatásvázlata. 

Az integrálszabályozás és hatásvázlata. 

A PI szabályozó. 

D hatással kiegészített szabályozó. 

A PD szabályozó. 

PID szabályozó. 



Hangolás. 

Egységrendszerű szabályozók. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x szemléltető eszközök 

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés     x szemléltető eszközök 

4. szimuláció   x x szofteverek 

5. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 



3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz készítés tárgyról     x   

3.4. rajz kiegészítés     x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.6. rajz készítése Z-rendszerről     x   

3.7. rendszerrajz kiegészítés     x   

3.8. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása   x x   

4.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x       

5.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
x x     

 

 

2.1.10. Irányítástechnikai gyakorlatok 

1/13. évfolyam 

2,5 óra/hét, 90 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

Az Irányítástechnika gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók tudják 

az egyszerű villamos vezérlések és szabályozások működési, szerkezeti és hatásvázlatait 

értelmezni, egyszerű villamos vezérlések kapcsolási (áramutas) rajzát megtervezni. 

Képesek legyenek összeszerelni a vezérlések és a szabályozások készülékeit, kapcsolási 

rajz alapján összeállítani a villamos vezérlési vonal és szabályozási kör kapcsolásait. 

Villamos mennyiségeket mérni, hibát keresni és elhárítani villamos vezérlésekben és 

szabályozásokban 

 

Témakörök 

Villamos irányítások építőelemei és készülékei 25 óra 

Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók mérése. 

Huzalos mérő-átalakítók mérése. 

Hőmérséklet-érzékelő ellenállások mérése. 

Fényérzékelő ellenállások mérése. 

Kapacitív átalakítók mérése. 

Induktív átalakítók mérése. 

Villamos készülékek felépítése, bekötése.  

Kapcsolókészülékek.  

  Kézi kapcsolók.  

  Nyomógombok. 

  Mechanikus végállás érzékelők.  

Mágneskapcsoló.  

Relé.  

Villamos készülékek jellemzőinek mérése. 



 Villamos érintkezők. 

 Az érintkezők átmeneti ellenállásának vizsgálata. 

Mágneskapcsoló felépítése, vizsgálata. 

Elektromechanikus relék felépítése. 

Elektromechanikus relék vizsgálata. 

 Relé meghúzása. 

 Relé elengedés. 

Időrelék felépítése. 

Időrelék vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó időrelé vizsgálata. 

  késleltetve elengedő időrelé vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó és elengedő időrelé vizsgálata. 

Elektronikus relék felépítése, vizsgálata. 

Logikai feltételek realizálása relék segítségével. 

Tagadás, ÉS kapcsolat, VAGY kapcsolat megvalósítása relékkel. 

 

Vezérlési feladatok 35 óra 

Egyszerű vezérlési feladatok:  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása.  

Öntartás:  

Elengedésre kitüntetett (dominánsan törlő).  

Meghúzásra kitüntetett (dominánsan beíró).  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása távvezérléssel több helyről.  

Direkt-, indirekt vezérlés.  

A villamos reteszelés elve.  

 Egyszerű nyomógombos reteszelő kapcsolás.  

 Nyomógombos keresztreteszelés.  

Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel. 

Időrelék gyakorlati alkalmazása: 

 késleltetve meghúzó. 

 késleltetve elengedő. 

 késleltetve meghúzó és elengedő. 

Összetett vezérlések tervezése, megvalósítása. 

 Sorrendi vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Lefutó vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Villamos motorok indításának vezérlése.  

 Nyomógombos közvetlen vezérlés.  

Forgásirányváltás.  

  A háromfázisú aszinkronmotor forgásirányváltása.  

Az egyenáramú motorok forgásirányváltása.  

 

Szabályozási feladatok 25 óra 

Távadók. 

Nyílt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Zárt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Példák analóg villamos kimenetű távadóra. 

Áramtávadók. 

Alapjelképzők. 

  Feszültségstabilizátorok. 

  Egyenáram-stabilizátorok. 



Különbségképzők. 

  Különbségképző differenciálerősítő. 

Jelerősítők és jelformálók. 

  Jelerősítő kapcsolás műveleti erősítővel. 

  Arányos jelformáló tag műveleti erősítővel. 

  Határoló invertálóerősítő műveleti erősítővel. 

Az átviteli tagok típusai, vizsgálata. 

Időkésés nélküli arányos tag villamos kapcsolása. 

Csak ohmos ellenállást, potenciométert tartalmazó villamos áramkör. 

Invertáló műveleti erősítő kapcsolás. 

Egytárolós arányos tag. 

 RC tag, RL tag. 

Integráló tagok. 

Visszacsatolt műveleti erősítős integráló tag. 

Differenciáló tag vizsgálata. 

Passzív PI szabályozó vizsgálata. 

Aktív PI szabályozó vizsgálata. 

PD szabályozó vizsgálata. 

PID szabályozó vizsgálata. 

Szabályozási feladatok.  

 Hőmérséklet szabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

 Tirisztoros teljesítményszabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

Folyadékszintszabályozás vizsgálata. 

Fordulatszámszabályozás aszinkron motorok esetében. 

            Egyenáramú motorok fordulatszám szabályozása 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x   szemléltő eszközök 

3. szemléltetés   x     

4. szimuláció   x   szoftver 

5. házi feladat x x     

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x     



1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz készítés tárgyról   x     

3.4. rajz kiegészítés   x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.7. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.8. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása   x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

6.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése   x     

 

2.2. Közös tantárgyak 2/14. évfolyam 

2.2.1. Foglalkoztatás II. 

2/14. évfolyam 

0,5 óra/hét, 15,5 óra/év elmélet 

Tanterem 



 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

Témakörök 

Munkajogi alapismeretek 4,5 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 



Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 



1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

2.2.2. Foglalkoztatás I. 

2/14. évfolyam 

2 óra/hét, 62 óra/év elmélet 

Tanterem/Számítógépes szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Témakörök 

Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 



A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs 22 óra 



A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       



1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   x   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

2.3. Szakmaspecifikus követelménymodulok 

2.3.1. Pneumatika és hidraulika 

2/14. évfolyam 

4 óra/hét, 124 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A Pneumatika és hidraulika tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a 

tanulókat a pneumatikus, elektropneumatikus és hidraulikus rendszerek építőelemeivel. 

Ismerjék meg és értelmezzék a legegyszerűbb pneumatikus, elektropneumatikus és 

hidraulikus kapcsolásokat. 

 

Témakörök 

Pneumatika alapjai 31 óra 

A sűrített levegő tulajdonságai, előállítása 

A sűrített levegő előkészítése 

Pneumatikus energia-átalakítók 

  Lineáris pneumatikus motorok (munkahengerek) 

  Forgatóhenger 

  Légmotor 

Irányítóelemek 

  Útszelepek 

  Zárószelepek 

  Mennyiségmeghatározó elemek 

  Nyomásmeghatározó elemek 



Időszelepek 

Pneumatikus alapkapcsolások 

  Az impulzusvétel módja 

   Érintéses érzékelők 

   Érintésmentes érzékelők 

  Munkahengerek működtetése 

  A dugattyú sebességének a szabályozása 

A dugattyú hatóerejének a szabályozása 

Munkahenger kézi távműködtetése 

Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásokban 

ÉS kapcsolat 

VAGY kapcsolat 

Negáció 

  Egykimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban 

Kétkimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban 

Kisnyomású pneumatika 

  Légsorompó, villás légsorompó 

  Reflexiós érzékelő 

  Torlónyomásos fúvókák 

  Nyomáserősítő 

  Vákuumképzők 

Folyamatkövető vezérlések 

  Ábrázolási módjai: Rövid leírás, Út-lépés diagram, működési vázlat 

Útfüggő sorrendvezérlés 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel 

Útfüggő sorrendvezérlés nyomásfeltétellel 

Blokkoló jel kiküszöbölése jelelnyomással 

Blokkoló jel kiküszöbölése jellekapcsolással 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel 

Pneumatikus léptetőláncos vezérlések 

Biztonsági indítások 

Hidropneumatika 

   A hidropneumatika építőelemei 

  Hidropneumatikus rendszerek 

 

Elektropneumatika alapjai  31 óra 

Elektropneumatikus jelátalakítók 

  Mágnesszelepek 

  Pneumatikus-elektromos jelátalakítók 

Leggyakrabban használt mágnesszelepek: 

  Direkt vezérlésű 3/2-es monostabil mágnesszelep 

  Elővezérelt 3/2-es monostabil mágnesszelep 

  Elővezérelt 5/2-es monostabil mágnesszelep 

  Elővezérelt 5/2-es bistabil mágnesszelep 

  Elővezérelt 5/3-as mágnesszelep 

A mágnesszelepek moduláris felépítése 

Elektropneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Bistabil mágnesszelep működtetése 



Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

 Öntartó kapcsolások 

  Dominánsan beíró öntartás 

  Dominánsan törlő öntartás 

 Időterv-vezérlések 

Logikai feladatok relés megvalósítása 

Direkt vezérlés 

Indirekt vezérlés 

Útfüggő sorrendvezérlések 

Időfüggő sorrendvezérlések 

Nyomásfüggő sorrendvezérlések 

Blokkoló jel kiküszöbölése jellekapcsolással 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel 

Elektropneumatikus léptetőláncos vezérlések 

 

Szerelés, karbantartás, hibakeresés 31 óra 

A sűrített levegő előállítása 

A légsűrítő berendezések fajtái 

Kompresszor karbantartása 

A sűrített levegőt szolgáltató rendszer 

A sűrített levegő szárítása 

A sűrített levegő előkészítése 

A levegő előkészítő egység felépítése, részei 

A táplevegő-ellátás karbantartása 

A pneumatikus motorok karbantartása 

A szelepek szerelése, karbantartása 

A pneumatikus rendszerek tartozékai 

Csövek 

Csőcsatlakozók 

Hangtompítók 

Nyomásmérők 

Nyomáskapcsolók 

Pneumatikus vezérlőrendszerek szerelése 

A szerelés előkészítése, szerszámai 

Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása 

Pneumatikus vezérlőrendszerek üzembe helyezése 

Elektropneumatikus vezérlőrendszerek üzembe helyezése 

A pneumatikus, elektropneumatikus rendszerek karbantartása 

  Naponkénti karbantartás 

  Hetenkénti karbantartás 

  Havonkénti karbantartás 

  Évenkénti karbantartás 

Korszerű szerelési, huzalozási megoldások az elektropneumatikában 

Hibakeresés, hibabehatárolás pneumatikus, elektropneumatikus vezérlőrendszerekben 

Villamos hiba keresése villamos méréssel 

A szisztematikus hibakeresés folyamata 

 

Hidraulika alapjai, karbantartás, hibakeresés 31 óra 

A hidraulikus berendezés feladatai 



Hidrosztatikai alapfogalmak 

Áramlás vezetékben 

Hidraulikus munka, energia, teljesítmény 

Hidraulika folyadékok 

A hidraulikus rendszer felépítése 

Folyadéktartályok 

Csővezetékek, tömlők, forgócsatlakozók 

Nyomásmérő műszerek 

Hidraulikus energia-átalakítók 

 Egyenes vonalú mozgást végző energiaátalakítók 

Forgó energiaátalakítók 

Íves mozgást végző energiaátalakítók 

Irányítóelemek 

 Útmeghatározó elemek 

  Kétállású útmeghatározó elemek 

   2/2-es útszelep 

3/2-es útszelep 

4/2-es útszelep 

5/2-es útszelep 

Három- és többállású útmeghatározó elemek 

Monostabil-, bistabil-, és multistabil elemek 

Az útmeghatározó elemek vezérlése 

 Nyomásmeghatározó elemek 

  Nyomáshatároló szelep 

  Nyomáscsökkentő szelep 

 Mennyiségmeghatározó elemek 

  Fojtószelep 

  Áramállandósító szelep 

 Visszacsapó szelep 

Fojtó-visszacsapó szelep 

Vezérelt visszacsapó szelep 

Munkahengerek löketvégi fékezése 

Kiegészítő berendezések 

 A hidraulikafolyadék hűtése 

 Folyadékszűrők 

 A hidraulikus akkumulátor 

Elővezérelt és különleges nyomásmeghatározó elemek 

 Elővezérelt nyomáshatároló szelep 

 Háromutas nyomáscsökkentő szelep 

 Elővezérelt nyomáscsökkentő szelep 

 Nyomáskülönbség-állandósító szelep 

Nyomásviszony-állandósító szelep 

Elektromos vezérlés a hidraulikában: 

 Kapcsoló szeleppel 

Arányos szeleppel 

Az arányos szelepek felépítése és működési elve 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat      x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x x x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita     x   

6. szemléltetés   x x   

7. projekt   x x   

8. kooperatív tanulás   x x   

9. szimuláció   x x   

10. házi feladat     x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz készítés tárgyról     x   



3.4. rajz kiegészítés     x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.6. rendszerrajz kiegészítés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése     x   

4.2 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
    x   

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
    x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x x   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x x   

6.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x x   

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x x   

 

 

2.3.2. Pneumatika és hidraulika gyakorlat 

 

2/14. évfolyam 

6 óra/hét, 186 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

A Pneumatika és hidraulika gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók 

tudjanak rajz alapján pneumatikus, elektropneumatikus és hidraulikus kapcsolásokat 

összeállítani, működtetni. Egyszerűbb kapcsolásokat önállóan megtervezni. A tanulók 

képesek legyenek egyszerű pneumatikus, elektropneumatikus és hidraulikus 

kapcsolásokat összeszerelni rajz alapján, valamint üzembe helyezni a kész rendszert. 

Képesek legyenek egyszerű pneumatikus, elektropneumatikus és hidraulikus 

rendszerekben hibát keresni és elhárítani. Ismerjék a leggyakoribb karbantartási 

feladatokat. 

 

Témakörök 

Pneumatikus kapcsolások, szerelés, hibakeresés 62 óra 

A pneumatikus irányítási rendszer energiaellátása 



Levegő-előkészítő kombinációk 

A levegő-előkészítő egységek karbantartása, kiválasztási kritériumai 

Munkahengerek felépítése, kialakítása 

Tömítések fajtái 

Felszerelési módok 

A pneumatikus motorok karbantartása 

Útszelepek 

 Ülékes 

Tolattyús 

Működtetési módok 

Monostabil útszelep működtetése 

A szelepek szerelése, karbantartása 

Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 3/2-es útszeleppel 

Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 5/2-es útszeleppel 

A dugattyú sebességének szabályozása 

Sebességcsökkentés fojtó szelepekkel 

Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel 

A dugattyú hatóerejének szabályozása 

Távvezérlés monostabil főszeleppel 

Távvezérlés bistabil főszeleppel 

Félautomatikus ciklus egy végálláskapcsolóval 

Automatikus ciklus két végálláskapcsolóval 

Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásban 

ÉS kapcsolat az elemek sorbakapcsolásával 

 ÉS szeleppel megvalósított ÉS kapcsolat 

 VAGY szeleppel megvalósított VAGY kapcsolat 

NEM kapcsolat megvalósítása 3/2-es útszeleppel 

Egykimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban 

Kétkimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban 

Emelő berendezés két munkahengerrel 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel, nyomásfeltétellel 

Blokkoló jel keletkezése, kiküszöbölése jelelnyomással, jellekapcsolással 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel 

Pneumatikus léptetőláncos vezérlések 

Biztonsági indítások, kétkezes biztonsági indítás pneumatikus megvalósítása 

 

Elektropneumatikus kapcsolások, szerelés, hibakeresés 62 óra 

A mágnesszelepek felépítése 

 Leggyakrabban használt mágnesszelepek működtetése 

  Direkt vezérlésű 3/2-es monostabil mágnesszelep működtetése 

  Elővezérelt 3/2-es monostabil mágnesszelep működtetése 

  Elővezérelt 5/2-es monostabil mágnesszelep működtetése 

  Elővezérelt 5/2-es bistabil mágnesszelep működtetése 

  Elővezérelt 5/3-as mágnesszelep működtetése 

A mágnesszelepek moduláris felépítése 

Elektropneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 



Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

 Öntartó kapcsolások megvalósítása 

 Időterv-vezérlések megvalósítása 

Logikai feladatok relés megvalósítása 

Emelő berendezés bistabil mágnesszelepekkel direkt vezérléssel 

Emelő berendezés bistabil mágnesszelepekkel indirekt vezérléssel 

Időfüggő sorrendi vezérlés megvalósítása 

Nyomásfüggő sorrendi vezérlés megvalósítása 

Blokkoló jel kiküszöbölése jellekapcsolással 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel 

Elektropneumatikus léptetőláncos vezérlések 

Kétkezes biztonsági indítás megvalósítása az elektropneumatikus kapcsolásban 

 

Hidraulikus kapcsolások, szerelés, hibakeresés 62 óra 

A hidraulikus rendszer felépítése 

Folyadéktartályok felépítése, karbantartása 

Szűrők a hidraulikus rendszerben 

Szűrő elhelyezése, karbantartása 

Csővezetékek, tömlők, forgócsatlakozók szerelése 

Hidraulikus tápegység, szivattyú 

A hidraulikus tápegység szivattyúja által szállított folyadékmennyiség meghatározása 

méréssel adott nyomásokon 

Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló szelep vizsgálata 

Hidraulikus munkahengerek 

Egyoldali működésű munkahenger típusai, felépítése, alkalmazása, szerelése, 

karbantartása 

Kétoldali működésű munkahenger típusai, felépítése, alkalmazása, szerelése, 

karbantartása 

Löketvégi csillapítás 

Tömítések: statikus, dinamikus 

Felerősítési módok 

Légtelenítés 

Hidraulikus kapcsolások kétállású útmeghatározó elemekkel 

Hidraulikus kapcsolások háromállású útmeghatározó elemekkel 

A dugattyú sebességének csökkentése 

Nyomóági fojtással 

Kifolyóági fojtással 

Nyomáshatároló szelep alkalmazása: 

 Biztonsági szelepként (túlterhelés elleni védelem) 

 Ellentartó szelepként 

 Fékező szelepként 

 Követő szelepként 

 Nyomáslekapcsoló szelepként 

 Előfeszítő szelepként 

Nyomáscsökkentő szelep alkalmazása 

 Kapcsolás 2-utas nyomáscsökkentő szeleppel 

 Kapcsolás 3-utas nyomáscsökkentő szeleppel 

Átfolyási ellenállás meghatározása nyomásesés mérésével 

Hidromotor fordulatszámának a változtatása 

Elektromos vezérlés a hidraulikában: 



 Kapcsoló szeleppel 

Arányos szeleppel 

Az arányos szelepek felépítése, működése, alkalmazása 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat vita         

2. elbeszélés   x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés    x     

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció   x     

9. házi feladat   x     

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x     

2.2. Tesztfeladat megoldása x x     

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Képi információk körében 



3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.5. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.6. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. Technológiai próbák végzése   x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.3.3. Gyártórendszerek 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A Gyártórendszerek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

leggyakoribb szenzorok fajtáit, működési elvét, a leggyakrabban alkamazott 

szervohajtások működési elvét és alkalmazási területet. A tanulók ismerkedjenek meg a 



CNC szerszámgépek működési elvével, programozásának alapjaival, a robottechnika 

alapismereteivel, valamint a korszerű gyártórendszerekkel. Képesek legyenek alkalmazni 

a megszerzett ismereteket a gyakorlatban is. 

 

Témakörök 

Érzékelők  30 óra 

A szenzorok fogalma, csoportosítása 

Mechanikus helyzetkapcsolók 

 Mechanikus működtetésű elektromos helyzetérzékelők 

 Mechanikus működtetésű pneumatikus helyzetérzékelők 

Mágnessel működtetett közelítéskapcsolók 

 Reed-kapcsoló 

 Magnetoinduktív közelítéskapcsoló 

 Mágnessel kapcsolt pneumatikus közelítéskapcsoló 

 Egyéb mágnessel működtetett szenzorelemek 

  Mágnesestér-függő ellenállás 

  Hall-érzékelő 

  Wiegand-kapcsoló 

Induktív közelítéskapcsolók 

 Az induktív érzékelő működési elve 

 Az induktív érzékelő elvi kapcsolása 

 Az induktív érzékelők beépítése, jellemzői 

 Alkalmazási példák 

Kapacitív közelítéskapcsolók 

 A kapacitív érzékelő működési elve 

 A kapacitív érzékelők jellemzői 

 Alkalmazási példák 

Optikai érzékelők 

 Az optikai érzékelő működési elve 

Az optikai érzékelők jellemzői 

Alkalmazási példák 

Ultrahangos érzékelők 

Pneumatikus közelítéskapcsolók 

 Légsorompó 

 Villás  légsorompó 

Reflexiós érzékelő 

Torlónyomásos fúvókák 

Mechanikus nyomásérzékelők 

 PE átalakító 

 Mechanikus nyomáskapcsoló 

Elektronikus nyomásérzékelők 

 Elektronikus nyomáskapcsoló 

 Analóg nyomásérzékelők 

Áramlás-érzékelők 

Hőmérséklet érzékelők 

Modern huzalozási technikák 

 

Szervohajtások 30 óra 

Útmérők 

 Az elmozdulás mérése 



 Abszolút útmérés 

Relatív útmérés 

Útmérő eszközök 

Forgásérzékelők 

 Elfordulás érzékelők 

 Fordulatszám érzékelők 

Villamos gépek fajtái 

A hajtás tulajdonságai 

A hagyományos és a szervomotorok összehasonlítása 

Villamos szervomotorok 

Egyenáramú szervomotorok 

Egyenáramú szervomotor felépítése, működési elve, jellemzői 

Hornyolt forgórészű, állandómágnes gerjesztésű szervomotor 

Kosárforgórészű, állandómágnes gerjesztésű szervomotor 

Nyomtatott áramkörös forgórészű szervomotor 

Váltakozó áramú szervomotorok 

 Váltakozó áramú aszinkron szervomotorok felépítése, működési elve, jellemzői 

Váltakozó áramú szinkron szervomotorok felépítése, működési elve, jellemzői 

 Az elektronikus kommutációjú motor felépítése 

 Az elektronikus kommutációjú motor fordulatszámának befolyásolása 

Léptetőmotorok 

A léptetőmotorok felépítése, működési elve, jellemzői 

A kétfázisú léptetőmotor felépítése 

A kétfázisú léptetőmotor bipoláris vezérlése 

A kétfázisú léptetőmotor unipoláris vezérlése 

A kétfázisú léptetőmotor dinamikus jellemzői, nyomatéki jelleggörbéi 

A léptetőmotorok alkalmazási területe  

 

CNC szerszámgépek, robottechnika, gyártórendszerek  33 óra 

Az NC és a CNC vezérlés alapjai 

A számvezérlés elve 

A számvezérlésű gépek elvi működése 

A CNC gépek fő részei 

A CNC gépek szerszámozás 

A CAD/CAM-technika és a CNC-technika kapcsolata. 

A gépeken alkalmazott jellegzetes pontok 

A CNC gépek programozásának általános alapjai 

Gépi programozás 

A robotika alapjai 

A robottechnika alapfogalmai 

A manipulátororok és a robotok fogalma 

A manipulátororok, robotok osztályozása, fajtái 

Ipari robotok felépítése 

Ipari robotok alkalmazása 

Ipari robotok mozgásformái 

Ipari robotok hajtási rendszer szerinti osztályozása 

Ipari robotok felhasználási terület szerinti osztályozása 

Robotparaméterek 

Robotok programozása, programnyelvek 

Rugalmas gyártórendszerek (FMS) 



Rugalmas gyártócellák 

A gyártócellák elemei 

Számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalma, szerepe 

CIM-program tervezése 

Alkatrész gyártási dokumentációja 

Alkatrész műveletterve 

Alkatrész CNC megmunkáló programja 

Megmunkálási idő meghatározása 

Gyártás előkészítési műveletek 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés     x   

5. vita     x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt     x   

8. kooperatív tanulás     x   

9. szimuláció     x   

10. házi feladat     x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 



2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.4. rajz kiegészítés     x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.6. rendszerrajz kiegészítés     x   

3.7. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése     x   

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
    x   

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
    x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

 

 

2.3.4. Gyártórendszerek gyakorlat 

2/14. évfolyam 

2 óra/hét, 62 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 



A tantárgy tanításának célja 

A Gyártórendszerek gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók képesek 

legyenek szenzorok, szervohajtások vizsgálatára. Tisztában legyenek a CNC 

szerszámgépek karbantarási, üzembehelyezési feladataival, gyártórendszerekben 

alkalmazott villamos, pneumatikus és hidraulikus berendezések üzemeltetési feladataival. 

 

Témakörök 

Érzékelők 20 óra 

Szenzorok vizsgálata 

Mechanikus helyzetkapcsolók 

 Mechanikus működtetésű elektromos helyzetérzékelők vizsgálata, felszerelése 

Mechanikus működtetésű pneumatikus helyzetérzékelők vizsgálata, felszerelése 

Mágnessel működtetett közelítéskapcsolók vizsgálata, felszerelése 

Induktív közelítéskapcsolók vizsgálata, felszerelése 

Kapacitív közelítéskapcsolók vizsgálata, felszerelése 

Optikai érzékelők vizsgálata, felszerelése 

Optikai érzékelő építése LDR-el 

Optikai érzékelő érzékenységének szabályozása 

Mechanikus nyomásérzékelők 

 PE átalakító 

 Mechanikus nyomáskapcsoló 

Elektronikus nyomásérzékelők vizsgálata 

 Elektronikus nyomáskapcsoló beállítása, alkalmazása 

 Analóg nyomásérzékelő beállítása, alkalmazása  

Áramlás-érzékelők vizsgálata 

Hőmérséklet érzékelők 

 Ellenállás változáson alapuló hőmérők vizsgálata 

 Hőelemes mérés 

Villamos mennyiségek érzékelői 

 Relék 

Kioldók 

A szilárdtest relé (SSR) alkalmazásai, mérései 

Túlfeszültség, és zavarvédelem a gyártósorokon 

 

Szervohajtások 20 óra 

Az elmozdulás mérése 

 Abszolút útmérés 

Relatív útmérés 

 Az elfordulás mérése 

 Fordulatszám mérése 

A diac és a tirisztor jellemzőinek a mérése 

Motorvezérlések, a tirisztor alkalmazása 

A  triac jellemzőinek a mérése 

Motorvezérlések, a triac alkalmazása 

Egyenáramú szervomotorok vizsgálata, mérése 

Váltakozó áramú aszinkron szervomotorok vizsgálata, mérése 

Váltakozó áramú szinkron szervomotorok vizsgálata, mérése 

Léptetőmotorok felépítése, vizsgálata, mérése 

A kétfázisú léptetőmotor felépítése 

A kétfázisú léptetőmotor bipoláris vezérlése 



A kétfázisú léptetőmotor unipoláris vezérlése 

A kétfázisú léptetőmotor dinamikus jellemzői, nyomatéki jelleggörbéi 

A léptetőmotorok alkalmazási területe 

Mérési munkák elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése dokumentációk és utasítások 

alapján 

Kezelési, üzemeltetési, karbantartási előírások tanulmányozása, értelmezése  

 

Gyártórendszerek üzemeltetése 22 óra 

Automatizált berendezések kezelése 

Rendszer vagy alrendszer elindítása, leállítása előírás alapján 

Elektronikus vezérlések, szabályozások kezelése, működtetése, beállítása 

Üzemi beállítások végrehajtása folyamatirányító rendszereken 

Üzemi beállítások végrehajtása digitális vezérlőkön, szabályzókon 

Számítógépes tesztprogramok futtatása 

Szoftver frissítése programozható készülékeken 

Szemrevételezéses ellenőrzések 

Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus üzemeltetési és üzemeltetés irányítási feladatokat 

végrehajtása 

Kezelési, üzemeltetési, karbantartási előírások tanulmányozása, értelmezése 

Beállítások végzése dokumentációk alapján  

Mérőrendszer összeállítása dokumentációk alapján 

Mérési munkák elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése dokumentációk és utasítások 

alapján 

Karbantartási utasítás szerinti karbantartási munkák elvégzése, irányítása 

Üzemeltetési, karbantartási munkák dokumentálása 

Részvétel új technológiák bevezetésében 

Berendezések beállításának irányítása 

Próbaüzemeltetés körülményeinek megszervezése 

A technológiai fegyelem betartásának ellenőrzése és irányítása 

Az üzemeltetés, karbantartás körülményeinek irányítása és ellenőrzése 

A végtermék működésének és minőségének ellenőrzése 

Az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzésének dokumentálása 

A technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartások vezetése 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

nagyüzemi termelőhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat    x     

2. elbeszélés   x     

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés   x     



7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. házi feladat   x     

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.4. Tesztfeladat megoldása   x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítése leírásból x x     

3.3. rajz készítés tárgyról x x     

3.4. rajz kiegészítés x x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x     

3.6. rendszerrajz kiegészítés x x     

3.7. rajz elemzés, hibakeresés x x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése   x     

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     



4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x     

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x     

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
x x     

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x     

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. Technológiai próbák végzése x x     

 

2.3.5. PLC ismeretek 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A PLC ismeretek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

PLC-k alkalmazási és üzemeltetési feltételeit, néhány típusát, felépítését. Képesek 

legyenek a munkafolyamat megtervezésére és előkészítésére. Ismerjék a PLC-k 

legfontosabb paramétereit, tudják kiválasztani az adott probléma megoldásának 

legjobban megfelelő PLC-t. Tudjanak PLC-programot készíteni, tesztelni, 

dokumentálni. 

A PLC programozási gyakorlatok megalapozása, kiegészítése, PLC felhasználói 

ismeretek megalapozása. 

 

Témakörök 

PLC felépítése, működése 24 óra 

Relés logikai vezérlések áttekintése, helyettesítésük PLC-s vezérléssel 

A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei 

PLC története, fejlődés szakaszai 

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat 

A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő bemeneti típust 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk 

A kimenetek fajtái, szerepük, hogyan válasszuk ki a megfelelő kimeneti típust 



A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk 

Az RT (real – time) óra (időalap, programok ciklikus végrehajtása) 

Memória fajtái (ROM, RAM, FIRMWARE), szerepük 

PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat 

Mikroprocesszor alapú PLC hardverfelépítése 

Kompakt- és moduláris PLC-k 

A programozható vezérlők alapfeladatai 

A programozható vezérlő működésének jellemzői 

A PLC-ben futó programok és feladataik (alapszoftver, felhasználói programok) 

A felhasználói programok végrehajtásának módjai 

PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi eszközök, kihelyezett 

I/O-k, korszerű huzalozási módok 

Operátor panelek, megjelenítő eszközök, ember-gép interfész (HMI) 

 

PLC kiválasztása 12 óra 

A PLC-k típusai, alkalmazásuk szempontjai (technikai jellemzők, gazdaságossági 

szempontok, termék minőségi, mennyiségi jellemzőinek figyelembevétele, 

balesetvédelmi szempontok) 

A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk szempontjai (hardver, szoftver) 

PLC műszaki leírások, dokumentációk letöltése a gyártók honlapjáról, műszaki 

paraméterek értelmezése 

A CPU utasításkészlet (Boole-műveletek, adatműveletek: olvasás, írás, analóg értékek 

kezelése, aritmetikai műveletek, adatkonverzió, adatbázis-kezelő műveletek, 

lebegőpontos matematikai műveletek, szubrutinhívási lehetőség, program-megszakítási 

lehetőség, soros kommunikációkezelés; taszkkezelési lehetőség, PID algoritmushívások 

lehetősége, hálózatkezelő utasítások 

PLC RAM, ill. EPROM memóriakapacitásának meghatározása 

A program méretének becslési algoritmusa 

I/O követelményei (I/O száma, optikai leválasztása, zavarvédettsége, távoli és/vagy 

hálózati I/O kezelés szükségessége; speciális egységek igénye, I/O egységek 

tápfeszültség-ellátása, feszültség- és áramszintje) 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, bemeneti modulok 

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, kimeneti modulok 

Informatikai rendszer (pont-pont kommunikáció, adatok (vonalak száma, átviteli 

sebesség, protokollok) 

Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer kialakítása, átjárók, 

ETHERNET-csatoló, érzékelő és beavatkozó szervek hálózati kezelése, protokollok) 

Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és adatkiviteli eszközök 

(numerikus, alfanumerikus, terminál) 

 

PLC programozás alapjai 32 óra 

Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk 

A programszervezési egységek felépítése, szerepe 

PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi próbája, dokumentálása 

A programfejlesztés lépései (a forrás-program, a CPU működését vezérlő - gépi 

kódsorozatra fordítás, hibák megállapítása, javítás, hibátlan program futtatható 

programmá szerkesztése, működés szimulálása, tesztelés valós környezetben) 

A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet (IDE) 

Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának szabályai: 



Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása létradiagram programnyelven 

Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai: 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása utasításlistás programnyelven 

Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának szabályai: 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása funkcióblokkos programnyelven 

Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai: 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása sorrendi folyamatábrázolásos 

programnyelven 

Struktúrált szöveg programnyelv elemei, elemek használatának szabályai 

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása 

Időzítők, késleltetések programozása minden programnyelven 

Késleltetések tipikus alkalmazásai 

Számlálók, számlálók programozása minden programnyelven 

Számláló, nagy sebességű számláló tipikus alkalmazásai 

Felfutó és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása 

Tárolók, programozásuk minden programnyelven, tipikus alkalmazásuk 

 

 

Korszerű hibadiagnosztika 15 óra 

Hibadetektálás, hibadiagnosztika jelentése, fontossága 

Folyamat működésképességi elemzés (PHA), módszerek (FTA, HAZOP, FMEA) 

Meghibásodás, hibamodellezés, hibadiagnosztika fogalma, jellemzői, célok 

Hibadetektáló, hibadiagnosztikai módszerek (modell nélküli, modell alapú, tudás alapú) 

Gyökér ok, szimptóma, szimptómák és célok, meghibásodás hatáselemzése, veszteség 

megelőzés 

Veszélyelemzés, veszélyazonosítás 

PLC-vel vezérelt berendezések felépítése, vizsgálata 

A bemenetek kiosztásának ellenőrzése működőképes berendezésen (vizuális, 

folytonosság-, feszültség- és áramfelvétel mérés) 

A kimenetek kiosztásának ellenőrzése működőképes berendezésen (vizuális, 

folytonosság- és feszültség mérés). 

A használat során előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, a hibák hatásai 

Szisztematikus manuális hibakeresés PLC-vel vezérelt berendezéseken. 

Hibanapló használata, hibakódok, hibaelemzés 

A programozó készülék bevonása a hibakeresésbe (on-line lehetőségek) 

Ellentmondás a bemeneti- és a kimeneti jelek között 

Korszerű hibadiagnosztikai rendszerek, hibakereső programok (Watchdog) 

A hiba jelzése, a jelzett hiba leellenőrzése, a hiba elhárítása, próbaindítás 

A hiba kijelzésére alkalmas megjelenítő eszközök 

Failsafe rendszer hibáinak diagnosztizálása, hibakeresés a safety programban  

 

PLC-be integrált biztonságtechnikai rendszerek 10 óra 

Hatékony, rendszerezett automatizálás 

Teljesen integrált automatizálás tartalma, új termelékenységi szabványok tartós 

versenyelőnyök 

Maximális mérnöki hatékonyság a berendezés életciklusának valamennyi fázisában 



Adatok kezelésének bevált szabványai, adatbiztonság, harmonizált skálázható biztonsági 

rendszer 

Leállások minimalizálása 

Személyi és vagyonvédelem 

Biztonságértékelő eszközök 

Alapvető biztonsági követelmények az iparban 

Üzembiztos vezérlők, üzembiztos I/O modulok 

Intelligens és megosztott eszközök 

Biztonságos Integrált Automatika architektúrák 

Az irányítórendszerek alkalmazásának biztonsági szabályai, osztályai (DIN V 19250, 

IEC 62061 alapján) 

Biztonsági PLC-k fogalomköre, rendszertechnikája 

Failsafe (hibatűrő) I/O konfigurációk (alkalmazási példákkal), kapcsolástechnikai 

kialakítások 

Failsafe kommunikáció (pl.: Profisafe) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat      x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés     x   

5. vita     x   

6. szemléltetés      x   

7. projekt     x   

8. kooperatív tanulás      x   

9. szimuláció     x   

10. házi feladat     x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   



1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése     x   

2.2. Leírás készítése     x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból     x   

3.3. rajz kiegészítés     x   

3.4. rendszerrajz kiegészítés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése     x   

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
    x   

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
    x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
    x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

5.5. Csoportos versenyjáték     x   

 

 

2.3.6. PLC programozási gyakorlat 

2/14. évfolyam 

10 óra/hét, 310 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

A PLC programozási gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók 

tudjanak különböző programnyelveken a PLC típusának megfelelő programot készíteni, 

azt a szükséges megjegyzésekkel ellátni, programot áttölteni, menteni. Képesek legyenek 



az elkészített PLC-programot tesztelni, üzemi próbát végezni, az előforduló hibákat 

feltárni, kijavítani, dokumentálni. 

 

Témakörök 

PLC és számítógép-hálózat kapcsolata 66 óra 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése) 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük ellenőrzése 

A PC-PLC kommunikáció kialakítása 

RS típusú kommunikációs szabványok (RS 232C szabvány szerinti adatátvitel, RS-

422/485 szabvány szerinti adatátvitel) 

Jelalakok, átviteli jellemzők, számítási feladatok 

RS típusú kommunikáció megvalósítása, jellemzők mérése 

Hálózati kommunikáció, Ethernet hálózat, gyártó specifikus buszrendszerek (Profibus, 

Foundation Fieldbus, CANbus) 

Modbus, Modbus címzési szabályok, Modbus kommunikációs hibaüzenetek 

PLC-PLC kommunikáció megvalósítása, kommunikáció ipari buszon keresztül 

PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi eszközök, kihelyezett 

I/O-k, korszerű huzalozási módok 

Operátor panelek, megjelenítő eszközök, ember-gép interfész (HMI) 

 

PLC programozás 144 óra 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások) 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, allokációs 

lista készítése 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, sorrendi 

folyamatábrás és struktúrált szöveg programozási nyelveken 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, dokumentálás 

Programok, programmodulok (multitaszk programozás) létrehozása 

Pneumatikus-, relés (léptetőláncos) vezérlések megvalósítása PLC-vel, létradiagramos 

programozási nyelven (flag-es léptetés). 

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken 

(utasításlistás, funkcióblokkos, sorrendi folyamatábrás) megírt programok átírása egyik 

programnyelvről a másikra 

Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén 

Átírt programok ellenőrzése 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 

üzemmódok kiválasztása 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása 

 

Hibakeresés 100 óra 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai 



A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken 

A programozó készülék bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. elbeszélés   x     

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés    x     

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. házi feladat   x     

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     



2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.4. Tesztfeladat megoldása   x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.5. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.6. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. Technológiai próbák végzése   x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.3.7. Elektronikai áramkörök 

2/14. évfolyam 

5 óra/hét, 155 óra/év elmélet 

Tanterem 

A tantárgy tanításának célja 

 A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását 

és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök jellemzőinek és 

működésének megértésére. 

 

Témakörök 

 Erősítők alkalmazása 31 óra 



 Többfokozatú erősítők  

Többfokozatú erősítők felépítése. 

Erősítőfokozatok csatolása. 

 Galvanikus csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 RC csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 Transzformátoros csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 

Szélessávú erősítők  

Az áramerősítési tényező frekvenciafüggése 

Tranzisztor és szórt kapacitások 

Kaszkád kapcsolás 

Differenciálerősítő alkalmazása szélessávú fokozatként 

Szimmetrikus szélessávú erősítők 

 Kaszkád kapcsolású differenciálerősítő 

 Fázisfordító erősítős differenciálerősítő 

 Komplementer kaszkád kapcsolású differenciálerősítő 

 Ellenütemű differenciálerősítő 

Szélessávú feszültségkövető 

 Ellenütemű feszültségkövető 

Szélessávú műveleti erősítők 

Kisfrekvenciás kompenzálás. 

 Megvalósítás 

Kisfrekvenciás kompenzálás váltakozó áramú helyettesítő képe 

Nagyfrekvenciás kompenzálás. 

 Megvalósítás 

 Nagyfrekvenciás, váltakozó áramú helyettesítő kép 

 

Hangolt erősítők  

Hangolt erősítők felépítése, alkalmazási területei Nagyfrekvenciás hangolt erősítők 

 Hangolt erősítő párhuzamos LC rezgőkörrel 

  Emitter kapcsolású, hangolt fokozat egy rezgőkörrel 

  A rezgőkör összefüggései rezonancia frekvencián 

  Az erősítő feszültségerősítése 

  Az erősítő sávszélessége 

 Hangolt erősítő sávszűrős csatolással 

  Sávszűrők felépítése és jellemzői 

 

 Teljesítmény erősítők 31 ór 

 Teljesítményerősítők általános  jellemzői. 

A, B, AB és C- osztályú teljesítményerősítő. 

Az erősítőelemek határértékei 

 Legnagyobb veszteségi teljesítmény 

 Legnagyobb kollektor feszültség 

 Legnagyobb kollektor áram 



 Telítési tartomány 

 Lezárási tartomány 

Teljesítményerősítők jellemzői 

 Kimeneti váltakozó áramú teljesítmény (Pki) 

 A tápfeszültség forrásból felvett egyenáramú teljesítmény(PT) 

 Veszteségi vagy disszipált teljesítmény (PD) 

 Átalakítási hatásfok  (γ) 

 Vezérlő teljesítmény (Pbe) 

 Teljesítmény erősítés (Ap) 

Aszimmetrikus ,nagyjelű erősítők 

Ellenütemű nagyjelű erősítők 

 Ellenütemű erősítők elvi megoldásai 

  A osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

Alkalmazás 

B osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

AB osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

Nagyjelű erősítők munkapont beállítása 

Nagyjelű erősítőkapcsolások 

 Komplementer ellenütemű erősítők 

 Transzformátoros teljesítményerősítők 

 Védőáramkörök 

Nagyjelű erősítők torzítása 

 

Digitális technika II. 46 óra 

 Sorrendi  hálózatok  

Sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása 

Sorrendi hálózatok építőelemei. 

Flip-flop-ok 

 RS flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 

Órajellel vezérelt RS flip-flop 

JK flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 



Állapot átmeneti tábla 

Master-slave flip-flop 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 

 T flip-flop (Tároló) 

        Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

 Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 D flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 A szinkron és aszinkron hálózatok tervezése 

Aszinkron sorrendi hálózatok. 

Aszinkron számláló tervezés elve 

  Órajel 

  Flip-flop billenés 

  Számláló billenés 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása JK flip-flop-al 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása D  flip-flop-al 

Aszinkron bináris vissza-számláló (Down Counter) megvalósítása JK flip-flop-al 

Aszinkron bináris vissza-számláló (Down Counter) megvalósítása D  flip-flop-al 

 Modulo-N számlálók. 

  Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Aszinkron MSI számláló 

  Kaszkádosítás 

 SN sorozat tipikus áramkörei.  

Kapuk,inverterek (AND-OR-INVERT is) 

 Aszinkron hálózatok analízise 

  Kapcsolási  alapján állapot átmeneti tábla és állapotdiagram felvétele 

Szinkron sorrendi hálózatok. 

 Felépítése 

 Tervezés lépései 

  Számlálási állapotok felvétele 

  Állapot átmeneti tábla 

  Állapotok minimalizálása 

  V-K tábla 

  Vezérlési függvények meghatározása 

  Kapcsolási rajz 

Ütemdiagram 

Tetszőleges számlálási állapotú számláló tervezése adott állapot vagy ütemdiagram 

alapján 

Szinkron sorrendi hálózat működésének elemzése 

  Vezérlési függvények felvétele 

  V-K tábla 

  Állapot-átmeneti tábla 

  Ütemdiagram 

Szinkron MSI számlálók 

 Kaszkádosítás 



A sorrendi hálózatok hazárd jelenségei, megszüntetésük módja 

Funkcionális áramkörök  

Kombinációs hálózatokra épülő egységek 

Összeadó áramkörök 

Az összeadó áramkör elvi felépítése 

  Bináris összeadók 

   Kivonó áramkör 

   Fél összeadó áramkör 

   Teljes összeadó áramkör 

    Kaszkádosítás, 

Átvitelgyorsítás 

  BCD összeadó   

  BCD kivonó 

Komparátorok 

  A komparátor elvi felépítése 

  Egy bites komparátor tervezése 

  Négy bites komparátor tervezése 

  16 bites komparátor tervezése 

Aritmetikai-logikai egységek  

  Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 

  Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 

Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 

  Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 

Dekódoló áramkörök  

  Dekódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 

Dekódoló áramkör tervezése 

Kódoló áramkörök 

  Kódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 

  Kódoló áramkör tervezés 

Multiplexerek, 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Logikai függvények megvalósítása multiplexer segítségével 

  Multiplexerek bővítése 

Demultiplexerek 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Dekódolás 

 Demultiplexerek bővítése 

Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 

Regiszterek 

  A regiszterek elvi működése 

  P-P és S-S regiszterek felépítése 

  Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 

  Shift regiszterek 



   Felépítése tárolókból 

   Soros, párhuzamos beírás 

   Jobbra,balra léptetés 

   Alkalmazás  

Gyűrűs számlálók 

  n-ből 1 számlálók 

  Johnson számláló 

  Maximális hosszúságú számláló 

Számlálók 

  MSI számlálók 

Multivibrátorok 

  Monostabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Astabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Memóriák 

  Csak olvasható  tárak 

  Írható olvasható tárak 

  Memória chip-ek jelei 

  Memória chip-ek összekapcsolása 

 D/A és A/D átalakítók 

  Digitál-analóg átalakítók 

 Analóg –digitál átalakítók  

 

 Tápegységek  31 óra 

 A hálózati  transzformátorok. 

Hálózati  egyenirányítók. 

  Egyutas egyenirányítók 

  Kétutas egyenirányítók 

   Greatz-kapcsolás 

   Középleágazásos kapcsolás 

Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) 

  A legegyszerűbb kivitel 

  Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok 

  Negatív stabilizátorok 

Föld-független feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása  

  Négyhuzalos feszültség stabilizátor 

  Integrált feszültség stabilizátorok áttekintése 

Referenciafeszültség előállítása 

Zener diódás megoldások 

Tranzisztoros referenciafeszültség források 

Kapcsoló üzemű tápegységek 

 Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek 

 Feszültségcsökkentő átalakító 

 A kapcsolójel előállítása 

 Feszültségnövelő kapcsolás 



 Polaritás váltó kapcsolás 

 Tároló induktivitás nélküli polaritás váltó kapcsolás 

  Típusválaszték 

 Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek 

 Együtemű átalakítók 

 Ellenütemű átalakítók 

 Nagyfrekvenciás transzformátorok 

 Teljesítménykapcsolók 

 Kapcsolójel előállítása 

 Veszteségszámítás 

Integrált vezérlőkapcsolások 

 

 Oszcillátorok 16 óra 

 Oszcillátorok működési elve és felépítése  

Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 

Visszacsatolt oszcillátorok 

Visszacsatolás (hurokerősítés) 

 Amplitúdó feltétel 

 Fázisfeltétel 

LC oszcillátorok 

 Tulajdonságok 

 Általános berezgési feltétel 

 Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör) 

  Frekvencia meghatározó elem 

 Hartley-oszcillátor (induktív hárompont kapcsolás) 

 Colpits-oszcillátor(kapacitív hárompont kapcsolás) 

 Emitter csatolt LC oszcillátor 

 Ellenütemű oszcillátorok 

Kvarc oszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

 A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai 

Alap harmonikus oszcillátorok 

Felharmonikus oszcillátorok 

RC oszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

Wien-hidas oszcillátor 

 Wien-osztó 

 Felépítés 

 Átvitel 

 Visszacsatolt erősítő 

Függvénygenerátorok 

 Elvi elrendezés 

 Gyakorlati kivitel 

 Feszültségvezérelt függvénygenerátorok 

 Kvadratúra jelek egyidejű előállítása 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 



 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés     x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     



2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

2.3.8. Elektronikai áramkörök gyakorlat 

2/14. évfolyam 

6 óra/hét, 186 óra/év gyakorlat 

Tanműhely/Mérőterem 

A tantárgy tanításának célja 

 Az elektronikai áramkörök gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elmélyítse és 

kiegészítse a tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. Gyakorlati példákon 

keresztül járuljon hozzá a tanulók elektronikai szemléletének kialakulásához. Formálja a 

tanulók elektronikus gondolkodásmódját. 

 

Témakörök 

Erősítők alkalmazása  62 óra 

 Többfokozatú erősítők építése,mérése  

  Munkaponti jellemzők mérése. 

  Áramfelvétel mérése 

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvencia átvitel mérése 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

RC csatolású erősítőképítése, mérése 

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  



  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvencia átvitel mérése 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Szélessávú erősítők vizsgálata  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvencia átvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

Hangolt erősítők vizsgálata  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Teljesítmény erősítők építése, mérése  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

 

Digitális berendezések vizsgálata 62  óra 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése  

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

 Kétállapotú billenő-körök működésének elemzése 

  RS, JK, flip-flop megvalósítása NAND és  NOR kapuk   

            segítségével 

Logikai szintek mérése különböző  bemenet vezérlése esetén ,   

igazságtábla felvétele logikai függvény megadása 

 Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata 

  Aszinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok  kimeneti jeleinek felvétele  oszcilloszkóp  



segítségével, állapot átmeneti tábla felvétele 

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

Szinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok  kimeneti jeleinek felvétele  oszcilloszkóp 

segítségével, állapot átmeneti tábla felvétele 

 Szinkron MSI számláló vizsgálata 

 Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Funkcionális áramkörök alkalmazása 

 Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása  

Digitális áramköri hibák típusai. 

Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele  

lépegető és nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

 

Jelkeltő áramkörök mérése 62 óra 

Tápegységek mérése  

Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

Egyutas  egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Középkivezetéses , kétutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése. 

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Feszültségtöbbszöröző vizsgálata 

Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata 

 Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata 

  Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 

(időállandó esetén) 

 Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata 

  Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 

(időállandó esetén) 

Stabilizátorok építése, mérése 

Elemi stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti 

feszültségek estén 

Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 



Tranzisztor  disszipációs  teljesítményének meghatározása 

Integrált stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása 

Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség növelésekor 

Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata 

 Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor 

 Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor 

 Visszahajló jelleggörbéjű túláram-védelem vizsgálata 

 

Oszcillátorok mérése  

Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 

A rezgési frekvencia mérése 

A rezgési feltételek vizsgálata 

Amplitúdófeltétel 

Fázisfeltétel 

Torzítás mérése 

Frekvenciastabilitás mérése 

Amplitúdó stabilitás mérése 

LC oszcillátorok  jellemzőinek mérése 

 Szelektív erősítő és amplitúdó határolás mérése 

  Uki mérése különböző frekvenciák esetén 

  f0 hangolási frekvencia meghatározása (Uki max) 

  Uki , Ube mérése f0 frekvencián 

  Sávközépi A0 erősítés meghatározása 

Az erősítő sávszélességének mérése 

Colpitts-oszcillátor mérése 

 Áramfelvétel mérése 

 Munkaponti adatok meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése   

 Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

RC-oszcillátorok jellemzőink mérése 

 Szűrőkapcsolások jellemzőinek mérése 

  Feszültségátvitel (csillapítás)  mérése 

  Fázismenet mérése 

 Fázistolós oszcillátor mérése 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

Az erősítésszabályozás nélküli erősítő Au feszültségerősítésének és fázistolásának 

mérése 

Amplitúdó szabályozás vizsgálata 

 Wien-hídas oszcillátor építése, mérése 

  Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián 

  A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

Kristály oszcillátorok vizsgálata 

 Kristály oszcillátor jellemzőinek meghatározása 

 



 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. szemléltetés     x   

4. projekt   x     

5. kooperatív tanulás   x     

6. szimuláció     x   

7. házi feladat x       

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 



3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

 

 

2.3.9. Mechatronika 

2/14. évfolyam 

2,5 óra/hét, 78 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A mechatronika tantárgytanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a nem-villamos 

mennyiségek mérési lehetőségeit és a villamos és pneumatikus vezérlések építőelemeit. 

 

Témakörök 

Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton 26 óra 

 Rezisztív mérő átalakítók. 

  Potenciométeres átalakítók 

  Nyúlásmérő bélyeges átalakítók 

  Termo-rezisztív átalakítók 

Kapacitív mérő átalakítók. 

Kondenzátorok kialakítása 

Síkkondenzátorok 

  Hengerkondenzátorok 

  Gömbkondenzátorok 

Kapacitív mérő átalakítók hídkapcsolásai 

Induktív mérő átalakítók. 

  Az átalakítás elve 

  Nyitott mágnes-körű átalakítók 

  Zárt mágnes-körű átalakítók 

  Differenciál típusú átalakítók 

  Transzformátoros átalakítók 

  Magneto-elasztikus átalakító 

 Induktív mérő átalakítók hídkapcsolásai 

Indukciós mérő átalakítók. 

  Mozgási indukció alapján működő indukciós átalakítók 

  Mágneses tér változása alapján működő indukciós átalakítók 

  Örvényáramú indukciós átalakító 



Piezo-elektromos mérő átalakítók. 

  Az átalakítás elve 

  A kvarckristály geometriája 

  A piezokristály kapcsolása 

Hall-generátoros mérő átalakítók. 

  A Hall-hatás kialakulása 

  Hallotronos szögelfordulás érzékelő 

Thermo-elektromos mérő átalakítók. 

  A Peltier-hatás 

  A Thomson-hatás 

  A Seebeck-hatás 

 Hőmérsékletmérés termoelemmel 

Termofeszültség mérése Poggendrof -kondendenzátorral 

Sugárzási terjedési jelenség alapján működő mérő átalakítók. 

 A fény méréstechnikai alkalmazása 

  Fotoelemek 

  Fényelemek 

  Fotodiódák 

  Fototranzisztorok 

  Fototirisztorok 

  A fotoelelektromos átalakítók előnyei 

 Az ultrahang méréstechnikai alkalmazása 

  Reflexiós vastagságmérés 

  Rezonanciás vastagságmérés 

  Tartályszint-mérés 

Ultrahangos áramlásmérés 

  A radioaktív sugárzás méréstechnikai alkalmazása 

  Fotodiódák 

  Fototranzisztorok 

  Fototirisztorok 

  A fotoelelektromos átalakítók előnyei 

 Az ultrahang méréstechnikai alkalmazása 

  Reflexiós vastagságmérés 

  Rezonanciás vastagságmérés 

  Tartályszint-mérés 

Ultrahangos áramlásmérés 

  A radioaktív sugárzás méréstechnikai alkalmazása 

 

 Pneumatikus, elektropneumatikus irányítások 26  óra 

A sűrített levegő előállítása. 

Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek. 

Kapcsolási rajz, jelölésrendszer 

Pneumatikus vezérlőrendszer ábrázolása 

Pneumatikus alapkapcsolások útváltókkal 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Kétoldali működésű munkahenger alternáló mozgatása  

 Sebességszabályozás 

  Sebességcsökkentés fojtószeleppel 

  Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel 



Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel 

 Logikai alapkapcsolások 

  Logikai VAGY kapcsolás 

  Logikai ÉS kapcsolás 

  Logikai NEM  kapcsolás 

 Nyomásfüggő vezérlések 

  Nyomásfüggő vezérlés végállás-érzékelővel 

  Nyomásfüggő vezérlés végállás-érzékelő nélkül 

 Időfüggő vezérlések 

  Működtetés késleltetése 

  A visszafutás késleltetése 

  Működtetés és visszafutás külön-külön késleltetése 

  Jelrövidítés és jelnyújtás 

  Kétoldali működésű munkahenger időfüggő vezérlése 

 Váltókapcsolások 

 Lezáró jelek feloldása a pneumatikus kapcsolásban 

Elektro-pneumatikus jelátalakítók 

  Mágnes szelepek 

Pneumatikus-elektromos jelátalakítók 

Elektro-pneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Bistabil mágnes szelep működtetése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

Útfüggő, időfüggő, nyomásfüggő sorrendvezérlések 

Lezáró jelek feloldása az elektro-pneumatikus kapcsolásban 

 Léptetőláncok 

  Egyszerű léptetőlánc  

  Kapcsolás léptetőlánccal 

 

 Villamos irányítások      26  óra 

Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, 

beavatkozó elemek, járulékos elemek. 

Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, 

alkalmazása, üzemeltetése. 

Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői 

Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői 

 Félvezető alkatrészek jellemzői 

Érzékelők felépítése, működése és jellemzői 

Távadók felépítése, működése és jellemzői 

Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és 

jellemzői 

Tápegységek felépítése, működése és jellemzői 

Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, 

forgásirány váltó, fordulatszám változtató kapcsolások) 

telepítése, beüzemelése 

Egyszerű vezérlési feladatok 

 Motorvédelem 



Ki- és bekapcsolás, indítás 

Távműködtetés, sorrendi kapcsolás 

Forgásirány váltás 

Fordulatszám változtatás megvalósítása elektromechanikus vezérlés segítségével 

(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése 

teljesítményelektronikai eszközökkel 

Lágyindítók 

Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés     x   

5. vita   x     

6. szemléltetés   x x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       



2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítés tárgyról x   x   

3.3. rajz kiegészítés x   x   

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

3.5. rendszerrajz kiegészítés x   x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.3.10. Mechatronika gyakorlat 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

 A mechatronika gyakorlat alapvető célja, hogy mélyítse el a mechatronika tantárgy 

tanulása során megismert elméleti alapokat. A különböző mérési és vezérlési feladatok 

megvalósítása során a tanulók megismerik a pneumatika és villamos vezérlések 

építőelemeit, megtanulják azokat használni az egyszerű irányítástechnikai feladatok 

megvalósítása során. 

 

Témakörök 

 Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton II. 31 óra 

Hőmérséklet mérése. 

Erő, elmozdulás mérése. 

Fordulatszám mérése. 

Nyomás mérése. 

Villamos vezérlések 

  Villamos vezérlések fő elemei: 

   A jelbevitel eszközei 



   A jelfeldolgozás eszközei 

   A jelátalakítás eszközei 

   A beavatkozó szervek 

  Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

  Elektromechanikus motorvezérlések  

  Motorvédő kapcsolások telepítése, beüzemelése,  

  Indító kapcsolások telepítése, beüzemelése, 

  Forgásirány váltó kapcsolások telepítése, beüzemelése, 

  Fordulatszám változtató kapcsolások telepítése, beüzemelése 

Egyszerű vezérlési feladatok megvalósítása 

  Motorvédelem 

  Ki- és bekapcsolás, indítás 

  Távműködtetés, sorrendi kapcsolás 

  Forgásirány váltás 

Fordulatszám változtatás megvalósítása elektromechanikus vezérlés segítségével 

(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése 

teljesítményelektronikai eszközökkel 

 Lágyindítók 

 Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

 

 Pneumatikus vezérlések  31 óra 

A sűrített levegő előállítása, előkészítése, a léghálózat biztonságos és gazdaságos 

üzemeltetése. 

Pneumatikus munkavégző és vezérlő elemek alkalmazása. 

A végrehajtó elemek: hengerek, forgatóművek, megfogók, vákuum ejektorok. 

Útszelepek, záró és áramlásirányító elemek, nyomás meghatározó elemek és érzékelők 

alkalmazása. 

Szelepek szerelése, karbantartása. 

Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 3/2-es útszeleppel. 

Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 5/2-es útszeleppel. 

A dugattyú sebességének szabályozása. 

Sebességcsökkentés fojtó szelepekkel. 

Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel. 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel. 

A dugattyú hatóerejének szabályozása. 

Távvezérlés monostabil főszeleppel. 

Távvezérlés bistabil főszeleppel. 

Fél-automatikus ciklus egy végállás kapcsolóval. 

Automatikus ciklus két végállás kapcsolóval. 

Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásban. 

ÉS kapcsolat az elemek sorba kapcsolásával. 

  ÉS szeleppel megvalósított ÉS kapcsolat. 

  VAGY szeleppel megvalósított VAGY kapcsolat. 

NEM kapcsolat megvalósítása 3/2-es útszeleppel. 

Egy kimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Két kimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Emelő berendezés két munkahengerrel. 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel, nyomásfeltétellel. 

Lezáró jel keletkezése, feloldása jelelnyomással, jellekapcsolással. 



Lezáró jel feloldása kaszkád módszerrel. 

Pneumatikus rendszerek karbantartása 

Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és 

segédeszközei (léghengerek, szelepek, élettartam) 

 

Elektropneumatikus vezérlések  31 óra 

Elektro-pneumatikus jelátalakítók. 

Mágnes szelepek felépítése és működtetése. 

Az elektro-pneumatikus berendezéseken alkalmazott 

érzékelők típusai, használatuk. 

Érintéses és érintés nélküli érzékelők alkalmazása 

Elektro-pneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

Logikai feladatok relés megvalósítása. 

Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése direkt módon. 

Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése indirekt módon. 

Öntartó kapcsolások megvalósítása 

Időterv-vezérlések megvalósítása 

Útfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Időfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Nyomásfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Lezáró jelek feloldása többféle módszerrel. 

Elektro-pneumatikus léptetőláncos vezérlések. 

Költségkímélő alkalmazások: szelepektől a szelepsziget felhasználásáig. 

Elektro-pneumatikus rendszerek karbantartása. 

Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és eszközei az elektro-pneumatikában 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. szemléltetés   x x   

4. projekt   x     

5. kooperatív tanulás   x     

6. szimuláció   x x   

7. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 



Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítés tárgyról x   x   

3.3. rajz kiegészítés x   x   

3.4. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.5. rendszerrajz kiegészítés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x     



6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x x   

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. Technológiai próbák végzése   x     

8.2. Technológiai minták elemzése   x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

9.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.3.11. Számítógép alkalmazás 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

 A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők felépítését és 

alkalmazásának lehetőségeit és a Programozható Logikai Vezérlők irányítástechnikai 

alkalmazásának lehetőségeit. 

 

Témakörök 

 Általános PLC ismeret 23 óra 

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat. 

A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő bemeneti típust. 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

A kimenetek fajtái, szerepük, hogyan válasszuk ki a megfelelő kimeneti típust. 

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

Az RT (real – time) óra (időalap, programok ciklikus végrehajtása). 

Memória fajtái (ROM, RAM, FIRMWARE), szerepük.  

PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat. 

Kompakt- és moduláris PLC-k. 

A programozható vezérlők alapfeladatai. 

A programozható vezérlő működésének jellemzői. 

A PLC-ben futó programok és feladataik (alapszoftver, felhasználói programok). 

A felhasználói programok végrehajtásának módjai. 

A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk szempontjai (hardver, 

szoftver). 

PLC műszaki leírások, műszaki paraméterek értelmezése. 

Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális, fuzzy). 

Informatikai rendszer (pont-pont kommunikáció, adatok (vonalak száma, átviteli 

sebesség, protokollok). Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer 

kialakítása, átjárók, ETHERNET-csatoló, érzékelő és beavatkozó szervek hálózati 

kezelése, protokollok). 



Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és adatkiviteli eszközök 

(numerikus, alfanumerikus, terminál). 

Folyamatvizualizáló szoftverek, SCADA rendszer. 

 

PLC Programozás 23 óra 

 Számítógépes problémamegoldás lépései. 

Az algoritmus fogalma, jellemzői. Algoritmus megadásának lehetőségei (pszeudo kód). 

A folyamatábra elemei, ábra összeállítás szabályai. 

Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk. 

A programszervezési egységek felépítése, szerepe. 

PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi próbája, dokumentálása. 

A programfejlesztés lépései (a forrás-program, a CPU működését vezérlő - gépi 

kódsorozatra fordítás, hibák megállapítása, javítás, hibátlan program futtatható 

programmá szerkesztése, működés szimulálása, tesztelés valós környezetben). 

A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet (IDE). 

Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása létradiagram programnyelven. 

Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása utasításlistás programnyelven. 

Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása funkcióblokkos programnyelven. 

Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása sorrendi folyamatábrázolásos 

programnyelven. 

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása. 

Időzítők, késleltetések programozása minden programnyelven. Késleltetések tipikus 

alkalmazásai. 

Számlálók, programozása minden programnyelven. Számláló, nagy sebességű számláló 

tipikus alkalmazásai. 

Fel és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása. 

Tárolók, programozásuk minden programnyelven, tipikus alkalmazásuk. 

 

 Mikrovezérlők 31 óra 

Mikroprocesszoros rendszertechnika  
Mikroszámítógépek felépítése, mikroprocesszor fogalma. 

Mikroprocesszor működése 

  Mikroprocesszor belső egységei. 

  Az utasítások felépítése 

  Az utasítás végrehajtás lépései 

Utasításkészlet 

Az utasítások felépítése és csoportjai. 

  Adatmozgató utasítások 

  Aritmetikai és logikai műveletek 

   Ugró utasítások. 

Címzési módok. 

  Direkt címzés 



  Indirekt címzés 

  Relatív címzések 

  Bázisrelatív címzés 

  Önrelatív címzés 

  Indexelt címzés 

  Összetett címzés 

  Szegmentált címzés 

Megszakítások. 

  A megszakítási folyamat lépései 

  Maszkolható megszakítások 

  Nem maszkolható megszakítások 

  Egyszintű megszakítások 

  Többszintű megszakítások 

Fejlesztő módszerek 

  Programozás hexa kódban 

  Programozás assemblerben 

  Emuláció 

  Egyszerű fejlesztőrendszerek háttértár nélkül  

A mikroprocesszorok fejlődése. 

Minimálrendszerek 

  Egy egyszerű mikroszámítógép felépítése 

  Egychipes mikroszámítógép 

Mikroszámítógépek moduláris felépítése 

  Mikroprocesszor kártya 

  Tárkártya 

  EPROM-ok égetése 

  Párhuzamos interface 

   Egyirányú adatátvitel 

   Kétirányú párhuzamos interface 

  Soros interface 

  IEC busz interface 

  Proramozható számlánc 

  Megszakításvezérlő 

  Közvetlen tárhozzáférés (DMA) 

  Aritmetikai processzor 

  Adatkiírás kijelzőre 

   Képernyős kijelzés 

   Analóg bemenetek és kimenetek 

   Különös perifériák 

 

PIC mikrovezérlők felépítése  

Működési vázlat. 

Utasítás végrehajtás. 

Az utasítások típusai és felépítése. 

Regisztertömb, bankok. 

Programmemória, lapozás. 

Órajel generálása. 

Reset áramkör. 

Watchdog timer (WDT). 

Megszakítás. 



Sleep (szundi) üzemmód. 

A tokok programozása. 

PIC családok. 

 

Virtuális mérőműszerek 16 óra 

 A virtuális mérőműszerek felépítése  

Adatgyűjtő és vezérlő műszer 

Jelátalakítók, szenzorok 

PC és  a virtuális szoftver felület 

A mérőszoftver használata 

Fejlesztői környezet 

  Input adatok bevitele 

  Output adatok megjelenítése 

  Blokk diagram 

  Eszközök paletta 

Villamos mennyiségek mérése virtuális műszerekkel 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x x   

10. szerepjáték   x x   

11. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       



1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz kiegészítés x   x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

3.4. rendszerrajz kiegészítés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.2. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

8.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     



 

 

2.3.12. Szimuláció és PLC gyakorlat 

2/14. évfolyam 

6 óra/hét, 186 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

A Szimuláció gyakorlat célja, hogy ismertesse meg a tanulókat az áramköri modellezés 

(szimuláció) előnyeivel, alkalmazásának lehetőségeivel. 

A PLC gyakorlat célja, hogy elmélyítse a PLC tantárgy tanulásakor szerzett ismereteket. 

A PLC programozás során a tanulók látják, hogy az egyes vezérlési feladatokat mennyivel 

egyszerűbb megvalósítani Programozható Logikai Vezérlők segítségével. 

 

Témakörök 

Áramköri tervező programok 62 óra 

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei  

Szimuláció az elektronikában. 

  Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei 

  Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai 

Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

A szimuláció szintjei  

Áramköri szintű szimuláció 

Logikai szintű szimuláció 

Kevert módú szimuláció 

Az analízis üzemmódjai 

Egyenáramú (DC) analízis 

Váltakozó áramú (AC) analízis 

Tranziens analízis 

Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt 

Egy konkrét (EWB, TINA stb.) áramköri szimulációs program 

Munkaablak 

  Alkatrészkészlet 

  Mérőműszerek kezelése 

 Áramkörök építése, a szimulációs program használata 

 Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata 

  Az alkatrészek jellemzői 

  Az áramköri könyvtár használata 

 Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. 

Egyszerű áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentálása. 

Áramköri modulok (makrók ) létrehozása és használata 

 

Elektronikai áramkörök kapcsolási rajza és NYÁK terve  

Egyszerű áramkörök műszaki dokumentációjának elkészítése. 

Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői. 

Kapcsolási rajz készítése. 

Alkatrészjegyzék. 

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése. 

A PCB kezelése. 



Alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 

Automatikus huzalozás. 

Nyomtatás. 

 

 PLC program készítése 62 óra 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése). 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése. 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük leellenőrzése. 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások). 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, allokációs 

lista készítése. 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, programozási 

nyelveken. 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, dokumentálás. 

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken 

(létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírt programok átírása egyik programnyelvről 

a másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén. Átírt programok 

ellenőrzése. 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 

üzemmódok kiválasztása. 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása. 

 

 PLC program tesztelése 62 óra 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken. 

A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés. 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre. 

Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok segítségével. 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   



2. megbeszélés     x   

3. szemléltetés     x   

4. projekt   x     

5. kooperatív tanulás   x     

6. szimuláció   x x   

7. házi feladat x       

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz kiegészítés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.2. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 



6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

2.3.13. Mikrovezérlők gyakorlat 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

A mikrovezérlők gyakorlat célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők 

programozásának lehetőségeit. Gyakorlati példákon sajátítsák el a mikrovezérlők 

alkalmazását a különböző vezérlési feladatokban. 

 

Témakörök 

 Programtervezési módszerek 31 óra 

Programtervezési módszerek 

Strukturált programozás 

Moduláris programozás 

Felülről-lefelé történő építkezés (top-down) 

 

Számítógépes problémamegoldás lépései, jellemzői. 

Algoritmus fogalma, jellemzői, megadásának módjai (pszeudo kód). Algoritmus 

megadása szövegesen, folyamatábrával. A leírónyelv elemei, használatuk szabályai. A 

folyamatábra elemei, használatuk szabályai. 

A programtervezés feladata (analízis, összegyűjtött információk és adatokat, 

adatstruktúrák és algoritmusok). Tervezési módszer kiválasztása. A tervezés eredménye 

(dokumentációja, programterv). 

 

A strukturált programozás alapelve (Dijkstra - 1972), lényege (struktúra jelentése, 

feladatot kisebb, egymáshoz csak meghatározott módon kapcsolódó részfeladatokra 

bontása, a részfeladatok tovább bontása). 

A strukturált programozás célja (teljes feladat kis elemekre osztása, ne legyen átfedés, 

logikai kapcsolódások, elemi struktúrák, elemi lépések). 

A strukturált programozás szerkezeti elemei (vezérlési szerkezetei, szekvencia, 

feltételes elágazás (szelekció), ciklus (iteráció), csak ezeket használjuk). 

 

A moduláris programozás alapelve, lényege (probléma részfeladatokra bontása, a 

részfeladatok bonyolultsága, egy részfeladat - egy modul). Team munka (megoldandó 

feladat részekre bontása, a részek összekapcsolása, együttműködési felületet (interfész). 

 

A top-down módszer lényege (megoldandó feladat pontos ismerete, lépésről lépésre 

finomítás). A top-down technika folyamata (mit kell megoldani megfogalmazása, 

feladat részfeladatokra osztása, megbeszélések a program leendő használójával). 



Adatok elemzése (input és output adatok, formátumuk pontos meghatározása, output 

adatok előállításának módja). 

 

 Programozási lehetőségek 31 óra 

Programozási lehetőségek  

Gépi kód 

Assembly nyelv 

Magas szintű programozási nyelv 

 

A gépi kód jellemzői (a processzor számára közvetlen utasításként értelmezhető 

műveletek és adatok, adatformátumok (bináris - kettes számrendszer, hexadecimális – 

tizenhatos számrendszer). 

A processzor utasításkészlete (típusonként változó, generációnkénti változás – új 

utasítások, kompatibilitási kérdések). 

Az assembly nyelv jellemzői (név eredete, viszonya a gépi kódhoz, méret és 

hatékonyság). A nyelv előnyei és hátrányai, jellemző használata. 

Assembly nyelvű program végrehajtható utasításai - egy gépi kódú utasítás (tárgykód). 

Az alacsony szintű programozás eszközei (fordítóprogram – assembler, lefordított 

bináris kódot értelmező – disassembler, memóriatartalom vizsgáló – dump, hibakereső 

– debugger, állományok hexadecimális (16-os számrendszerű) szerkesztője – hexa 

editor, különböző processzorra írt program „futtatása” – processzor szimulátor). 

Az assembly nyelv szintaxisa (néhány betűs rövidítések – mnemonik, direktívák). 

Direktívák hatása (változók és program elhelyezése, igazítása, belépési pont 

meghatározása). A direktívák hatására létrejövő információk (szintaktikai ellenőrzés, a 

szerkesztő és/vagy a betöltő program számára adott információk). 

Az assembly program felépítése (Deklarációs rész: változók, konstansok, makrók 

definiálása. Végrehajtható rész: utasítások egymásutánja. Címke: ugró utasítások, 

változók és/vagy konstansok azonosítása). 

Az assembly utasítás felépítése (operátor, mnemonikj, paraméterek, címzési mód 

jelölése). 

Utasítástípusok (memóriakezelő, regiszterkezelő, aritmetikai és logikai utasítások, ugró, 

speciális, megállító, üres, processzor állapot kezelő, megszakítások kezelése). 

A magas szintű programozási nyelvek jellemzői (a megoldandó probléma könnyebb 

megfogalmazása, utasítások közel állnak az angol nyelvhez és a matematikai 

szimbólumrendszerhez). 

A magas szintű programnyelvek eszköz függetlensége (egyes eszközök specialitásai és 

a fordítóprogramok). 

Fordítóprogramok és interpreterek, feladatuk (forráskód - gépi kód). 

Adattípusok, adatszerkezetek (elemi, összetett, származtatott, kezelésükhöz szükséges 

tároló hely igény). 

Numerikus adatok, rajtuk végezhető műveletek (egész számok és a valós számok). 

Logikai érték, nyelvenkénti különbségek, műveletek. 

Karakter, szöveg (tárolás kódolt formában, ASCII kód, EBCDIC kód). Karakter- és 

szövegkezelő műveletek. 

Dátum (néhány programozási nyelv), műveleteket. 

Konstansok, nevesített konstansok, változók létrehozása, használata (azonosító, típus). 

Vezérlési szerkezetek, működésük, jellemző felhasználási lehetőségeik. 

 

MPASM assembler 31 óra 

Az MPASM jellemzői 



MPASM direktívái 

Makrók használata 

Programmodulok használata 

 

Az MPASM jellemzői (assembler program PIC mikrovezérlőkhöz, bármely PIC-hez 

alkalmazható), hardver és szoftver igénye. 

Az MPASM tulajdonságai (PIC mikrovezérlő utasításkészlet, parancssoros vagy 

szöveges vagy garfikus felület, fordításvezérlő utasítások, makró nyelv, beépített 

makrók, hordozható programkód). 

Az MPASM assembler változatai, telepítésük. 

Az MPASM assembler bemeneti fájltípusai (forráskód fájl - *.asm, csatolt fájl -    *.inc). 

Forráskód és csatolt állomány jellemzői. 

Az MPASM assembler kimeneti fájltípusai (hexadecimális adatfájl - *.hex, fordítási  

lista - *.lst, fordítási hibafájl - *.err, segédfájl - *.cod, keresztreferencia - *.xrf, 

hordozható objektum fájl - *.o). 

Az MPASM assembler munkafelülete, beállítások, használata. 

Az MPASM assembler által támogatott adatformátumok, számformátumok és 

műveletek. 

Az MPASM assembler forráskód információ típusai (címke, mnemonik, paraméterek, 

megjegyzés). 

Hordozható programkód készítése (MPLINK, assembly és C , hordozható objektum 

fájlok). 

Fordítási üzenetek (Hibaüzenetek, figyelmeztetések, egyéb üzenetek), fordítási hibafájl 

és fordítási lista fájlban). 

Makró nyelv jellemzői (újra felhasználható forráskód részletek, makróhívás, 

hatékonyabb programozói munka, program áttekinthetősége, makrók és szubrutinok 

különbsége). Beépített makrók használata. 

Fordításvezérlő utasítások (assembler parancsok, direktívák, fordító működését 

vezérlik, gépi kódú programban nem jelennek meg). Fordításvezérlő utasítások 

(fordítási folyamatvezérlés, definíciók, adatkezelés, objektum állomány szerkesztés, 

feltételes fordítás, makró szerkesztés), bennük rejlő lehetőségek. 

 

1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. vita   x x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 



2.3.14. Géptan 

2/14. évfolyam 

2 óra/hét, 62 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy a tanulók gyakorlati ismereteit hivatott fejleszteni, megismertetve őket a 

használatos munkafogások szakszerű, magabiztos, biztonságos elvégzésének módjával a 

különféle szerelési helyzetekben. Lehetőség nyílik a megismert munkaműveletek 

begyakorlására is. A tanuló itt szerzett munkatapasztalata révén jobban átlátja a szakterület 

feladatait, integrálhatja elméleti tudását és magabiztosabban végzi a szerelési 

tevékenységeket. 

 

Témakörök 

Alapismeretek 20 óra 

Az erő fogalma, jellemzői, erőpár forgatónyomatéka. 

A statika alapfeltételei, kényszerek fogalma, fajtái. 

Egyensúlyi feltételek. 

Síkbeli erőrendszerek eredője, egyensúlya. 

Közös támadáspontú erőrendszer eredője, egyensúlya. 

Kötélsokszög módszer. 

Párhuzamos erőrendszer eredője, egyensúlya. 

A tartó fajtái, vizsgálat célja, alkalmazható módszerek. 

Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó vizsgálata (támaszerők, nyíróerő- és nyomatéki 

ábra, veszélyes keresztmetszet meghatározása). 

Megoszló terhelésű kéttámaszú tartó vizsgálata (támaszerők, nyíróerő- és nyomatéki ábra, 

veszélyes keresztmetszet meghatározása). 

Egyik végén befogott tartó vizsgálata (támaszerők, nyíróerő- és nyomatéki ábra, veszélyes 

keresztmetszet meghatározása). 

Stabilitás fogalma, számítás. 

Súlypont fogalma, számítása különböző keresztmetszetekre. 

Keresztmetszetek másodrendű nyomatéka. 

A keresztmetszeti tényező meghatározása. 

Az igénybevétel és a belső mechanikai feszültség fogalma.  

Hooke törvénye.  

Húzó-nyomó igénybevétel.  

Szakítódiagram.  

Hajlító igénybevétel. 

Nyíró igénybevétel. 

Csavaró igénybevétel. 

Összetett igénybevételek. 

      Ismétlődő igénybevételek. 

 

Gépelemek 26 óra 

Gépészeti kötések csoportosítása. 

Gépelemekre vonatkozó szabványok. 

Oldható és nem oldható kötések. 

Kötőgépelemek, kötések.  

Szegecskötés. 

Hegesztett és forrasztott kötések. 



Ragasztás, zsugorkötések. 

Csavarmenetek származtatása, fajtái, alkalmazása. 

Csavarfajták, csavarbiztosítások. 

A csavar meghúzásának és oldásának nyomaték-szükséglete. 

Nyomatékátvitel. 

Csapszeg-, ék- és reteszkötések. 

Tengelyek fajtái. 

Tengelyek igénybevételei. 

Csapágyazások.  

Siklócsapágyak. 

Gördülő csapágyak. 

Gördülő csapágy típusok. 

Tengelykapcsolók feladata, fajtái. 

Merev, rugalmas, hajlékony tengelykapcsolók. 

Oldható súrlódó tengelykapcsolók. 

Súrlódásos hajtások. 

Súrlódásos hajtások nyomatékátvitele. 

Dörzskerékhajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Laposszíj-hajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Ékszíjhajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtás. 

Fogaskerék-hajtások.  

Csigahajtás. 

Rugók csoportosítása, jellemzésük.  

Hajlító igénybevételnek kitett rugók.  

Csavaró igénybevételnek kitett rugók. 

Gumirugók, légrugók, lengéscsillapítók. 

Mechanikus lengéscsillapítók. 

Hidraulikus lengéscsillapítók. 

Karos mechanizmusok.  

A mechanizmusok alaptörvényei. 

A forgattyús mechanizmus működése. 

Kulisszás mechanizmus. 

Bütykös mechanizmus. 
 

Gépészeti berendezések 16 óra 

Belsőégésű motorok működési elve, elvi vázlatuk, működésük. 

Belsőégésű motorok körfolyamatai. 

Teljesítmény, hatásfok. 

Belsőégésű motorok fő funkcionális egységei: porlasztó, gyújtás, hűtés, kenés. 

Belsőégésű motorok üzemeltetése. 

Áramlástechnikai gépek.  

Vízerőgépek.  

Vízerőgépek teljesítménye.  

Esésmagasság, víznyelés. 

Vízturbinák.  

Szabadsugár és réstúlnyomásos turbinák. 

Tüzelőberendezések.  

Gőzkazánok.  

Energiamérleg, veszteségek. 



Alternatív fűtőberendezések. 

Gőzturbinák.  

Akciós, reakciós lapátok.  

Körfolyamatok, indikátordiagramok. 

Szerkezeti elemek, korszerű megoldások.  

Stirling motor. 

Szivattyúk.  

Térfogat kiszorítású gépek.  

Egyenletesség.  

Örvényszivattyúk.  

Ventilátorok.  

Kompresszorok.  

Kompresszorok felépítése, működése.  

Gépelemek kenése. 

A kenés szerepe, jelentősége. 

Kenőberendezések, módszerek. 

Gépek bejáratása. 

Gépek karbantartásának alapjai.  

Gépek üzemközi elhasználódása. 

Gépek elhasználódási formái, folyamata. 

Kopásgörbe. 

Karbantartás.  

Karbantartási rendszerek, stratégiák.  

A karbantartó tevékenység és műveletei. 

A tervszerű megelőző karbantartási rendszer és feladatai. 

Karbantartási ciklusok. 

TMK rendszerű karbantartás műveletei. 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemláltetés   x  

5. kooperatív tanulás  x   

6. szimuláció   x  

7. házi feladat x x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 



1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés x       

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

3.6. rendszerrajz kiegészítés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

 

2.3.15. Erősáramú szerelések gyakorlat 

2/14. évfolyam 

6 óra/hét, 186 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

 



 

2.3.16. Méréstechnika 

2/14. évfolyam 

1,5 óra/hét, 47 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Méréstechnika tanításának célja a különféle mérési feladatok elvégzéséhez szükséges 

műszerek működési elvének, felhasználási lehetőségeinek megismerése, a tanulók villamos 

mérésekkel kapcsolatos tudásának elmélyítése, a mérések szakszerű kivitelezésének 

elősegítése, a közben fellépő hibák és korrekciós lehetőségek áttekintése. A tanulók 

legyenek tisztában a műszerek mérési elveivel, ismerjék fel a meghibásodásra utaló jeleket. 

Legyenek képesek szakszerű mérési módszerek alkalmazására, a mérési feladatra leginkább 

megfelelő műszer és eljárás kiválasztására, alkalmazására. 

 

Témakörök 

Méréstechnikai alapfogalmak 10 óra 

Méréselmélet, méréstechnika, műszertechnika, mérésügy. 

A mérés fogalma. 

Mértékegységek. 

SI mértékegységrendszer. 

Alapegységek, kiegészítő egységek, prefixumok. 

A mérésügy irányítása. 

A villamos jel. 

Periodikus, nem periodikus és tranziens jelek. 

Csúcsérték, effektív érték, egyszerű középérték, abszolút középérték. 

Csúcstényező, formatényező. 

Állandó jelek, szinuszos jelek. 

Helyes érték, mért érték, mérési hiba. 

Abszolút és relatív hiba. 

Mérési hiba fajtái (durva, rendszeres, véletlen hibák). 

Korrekció, bizonytalanság. 

Mérési sorozat kiértékelése. 

Átlag, szórás, szórásnégyzet. 

Véletlen hibák becslése.  

Véletlen hibák halmozódása. 

Számított eredmények hibái, lineáris összegzés, négyzetes összegzés.  

Mérőműszerek mérési hibájának megadása, analóg műszerek osztálypontossága. 

Mérési hiba számítása. 

Mérési hiba számítása digitális kijelzés esetén. 

A hiba megadása. 

Mérési eredmények megadása. 

Mérési eredmények dokumentálása, kiértékelése. 

Mérési adatgyűjtés számítógéppel. 

Mérési eredmények feldolgozása számítógéppel. 
 

Villamos mérőműszerek 17 óra 

Mérési módszerek csoportosítása. 



Analóg és digitális műszerek. 

Elektromechanikus műszerek működési elve, felépítése. 

Kitérítő nyomaték, visszatérítő nyomaték. 

Lengések csillapítása. 

A lengőrész tehetetlensége. 

Mutató, skála. 

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai. 

Hibaforrások. 

Méréshatár, érzékenység. 

Műszerállandó. 

Pontosság, fogyasztás. 

Referencia-feltételek, túlterhelés. 

Különleges üzemi körülmények. 

Állandó mágnesű műszerek működési elve, szerkezete. 

Állandó mágnesű műszerek (Deprez-műszerek). 

Söntellenállás, előtét ellenállás. 

Deprez-műszer alkalmazása. 

Hőmérséklet-kompenzáció. 

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek. 

Elektrodinamikus műszerek. 

Vasmagos és vasmentes elektrodinamikus műszer. 

Elektrodinamikus műszer alkalmazása (ampermérő, voltmérő). 

Lágyvasas műszerek szerkezeti felépítése, műszaki kialakítása. 

Kerektekercses és lapostekercses műszer. 

Az elektrodinamikus műszer alkalmazása (voltmérő, árammérő). 

Hányadosmérők. 

Indukciós műszerek, indukciós fogyasztásmérő. 

Indukciós sebesség- és fordulatszámmérők. 

Regisztrálóműszerek. 

 

Mérési eljárások 20 óra 

Feszültségmérés. 

Árammérés. 

Effektív mennyiségek meghatározása digitális mérőeszközökben. 

Egyen- és váltakozó áramú árammérés.  

Ellenállásmérések. 

Egyen- és váltakozó áramú mérőhidak. 

Wheatstone-híd. 

Thomson híd. 

Maxwell-híd. 

Impedancia mérése. 

A háromfázisú feszültségrendszer jellemzőinek ismertetése.  

Teljesítménymérések. 

Analóg és digitális teljesítménymérők.  

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózatban. 

Háromfázisú hatásos teljesítmények mérése négyvezetős rendszerben. 

Háromfázisú hatásos teljesítmények mérése háromvezetős rendszerben. 

Kétwattmérős módszer. 

Háromwattmérős módszer. 



Háromfázisú meddő teljesítmények mérése négyvezetős rendszerben. 

Fogyasztásmérés jelentősége. 

Indukciós fogyasztásmérők szerkezete. 

Indukciós fogyasztásmérők működése. 

Hatásos villamos-energia fogyasztás mérése. 

Meddő villamos-energia fogyasztás mérése. 

Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. 

Feszültségmérés oszcilloszkóppal. 

Periódusidő mérése oszcilloszkóppal. 

Frekvencia mérése időalappal. 

Frekvencia mérése x-y üzemmódban. 

Fázisszög mérése oszcilloszkóppal időalap segítségével. 

Fázisszög mérése oszcilloszkóppal x-y üzemmódban. 
 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés   x  

5. kooperatív tanulás  x   

6. szimuláció   x  

7. házi feladat x x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-

keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x   

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x  x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   



1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

 x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x x   

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 

x x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 

x    

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x x  

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x  x  

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6. rendszerrajz kiegészítés x x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4..4. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

x x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

 

2.3.17. Erősáramú mérések gyakorlata 

 

2/14. évfolyam 

4 óra/hét, 124 óra/év gyakorlat 

Mérőterem/Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

A mérési gyakorlatok során a tanulók alkalmazzák és gyakorolják méréstechnikai 

ismereteiket, a mérések szakszerű elvégzésének módját. Legyenek képesek a mérések 

önálló elvégzésére, a mérési eredmények dokumentálására. Ismerjék fel a jelentősebb, 

jellegzetes mérési hibákat, törekedjenek elkerülésükre. A mérési tapasztalatok révén 

összefüggő kép alakuljon ki bennük az erősáramú szakterületről. Mérési tapasztalatot 

szerezzenek későbbi munkájukhoz. 

 

Témakörök 

Érintésvédelmi mérések 32 óra 

Áramütés elleni védelmi módok.  

Áramütés elleni védelemmel kapcsolatos szabványok ismertetése kis- és középfeszültségen. 

Általános szabályok a védővezető vizsgálatára. 



Földelési ellenállás mérése. 

Földelési ellenállás mérése erősáramú módszerrel V-A mérővel. 

Földelési ellenállás mérése célműszerrel. 

 Gyengeáramú módszer 

 Erősáramú módszer 

 Frekvencia söpréses módszer 

 Két lakatfogós módszer 

Védővezetős áramütés elleni védelmi módok vizsgálata. 

Védővezetőt nem igénylő áramütés elleni védelmi módok vizsgálata. 

Védővezető folytonosságának vizsgálata célműszerrel, V-mérővel. 

Védővezető és fázisvezető, valamint védővezető és nullavezető felcserélésének vizsgálata 

üzemszünetben egyenfeszültséggel, üzemszünetben váltakozó feszültséggel, 

törpefeszültségű vizsgálattal, szigetelésméréssel. 

Hurokellenállás mérése V-A mérővel. 

Hurokellenállás mérése célműszerrel.  

Áram-védőkapcsolás vizsgálata, érintési feszültség és kioldó áram mérése. 

Szigetelési ellenállás mérése I., II., és III. érintésvédelmi osztályú készülékek esetében. 

Padló szigetelési ellenállásának mérése. 

Áramütés elleni védelemhez törpefeszültséget előállító, ill. védőelválasztó transzformátor 

vizsgálata. 

Szigetelésmérés, kimeneti törpefeszültség szabványos mérése. 

 

Teljesítmény és fogyasztás mérése 46 óra 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózaton, analóg műszerekkel. 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózaton, digitális műszerekkel. 

Egyedi fázisjavítás, fázisjavító kondenzátor értékének meghatározása. 

Egyfázisú induktív fogyasztó teljesítményének mérése, fázisjavító kondenzátor hatása. 

Hatásos teljesítmény mérése háromfázisú hálózaton, két wattmérős módszerrel. 

Hatásos teljesítmény mérése háromfázisú hálózaton, három wattmérővel. 

Induktív fogyasztó meddő teljesítményének mérése háromfázisú rendszerben, analóg és 

digitális műszerekkel. 

Indukciós fogyasztásmérő működése, bekötése. 

Indukciós fogyasztásmérő működésének ellenőrzése (hitelesítés). 

Közvetlen fogyasztásmérés egyfázisú hálózatokban. 

Fogyasztásmérés háromfázisú rendszerekben. 

Fogyasztásmérés közvetett módon, áramváltóval. 

Egyfázisú fogyasztás mérése digitális fogyasztásmérővel. 

Ipari fogyasztásmérés. 

Teljesítmény-távadó vizsgálata.  

Egy- és háromfázisú egyenirányítók vizsgálata. 

Vezérelt áramirányítók vizsgálata. 

Jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal. 

Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton. 

 

Villamos gépek üzemi mérései 46 óra 

Transzformátor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései 

Tekercs ellenállás mérése, szigetelési ellenállás mérése 

Transzformátor áttétel mérése 

Egyfázisú transzformátor üresjárási mérése 

Háromfázisú transzformátor üresjárási mérése 



Transzformátor rövidzárási mérése 

Transzformátor kapcsolási csoportjának meghatározása 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolása 

Transzformátorok feszültségszabályozásának mérése 

Áramváltó mérése 

Aszinkron motor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései. 

Aszinkron motor üresjárási mérése 

Aszinkron motor rövidzárási mérése, aszinkron motor terhelési mérése 

Aszinkron gép kördiagramjának meghatározása, aszinkron gép teljes nyomaték-

fordulatszám jelleggörbéje. 

Aszinkron motor indítási módjainak vizsgálata (csillag-delta indítás vizsgálata, ellenállásos 

indítás vizsgálata, transzformátoros indítás vizsgálata). 

Szinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései. 

Szinkron generátor üresjárási mérése. 

Egyedül járó szinkrongenerátor terhelési mérése. 

Szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása. 

Egyenáramú gépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai, jellemző mérései. 

Külső gerjesztésű egyenáramú generátor terhelési mérése, párhuzamos gerjesztésű 

generátor terhelési mérése, soros gerjesztésű generátor terhelési mérése. 

Külső gerjesztésű egyenáramú motor terhelési mérése, párhuzamos gerjesztésű egyenáramú 

motor terhelési mérése. 
 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

 egyéni csoport osztály  

magyarázat  x   

kiselőadás x x   

megbeszélés  x   

szemláltetés  x   

kooperatív tanulás  x   

szimuláció  x   

házi feladat x x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-

keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x   



1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x    

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 

x x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 

x x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x    

3.6. rendszerrajz kiegészítés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4.3. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

x x   

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

x   

5.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x   

6.2. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

x x   

7. Vizsgálati tevékenységek körében     

7.1. Technológiai próbák végzése x    

7.2. Geometriai mérési gyakorlat x x   

 

2.3.18. Villamos gépek 

 



2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen tisztában a különféle villamos gépek működési elvével, fő jellemzőivel, 

paramétereivel, felhasználási módjával. Szakszerűen alkalmazza a gépeket az adódó 

feladatokra, képes legyen kiválasztani a célra megfelelőt. Ismerje a gépek vezérlési, 

szabályozási lehetőségeit, az ezekre általában használatos megoldásokat. 

 

Témakörök 

Transzformátorok 34 óra 

Egyfázisú transzformátorok szerkezeti felépítése. 

Transzformátorok működési elve. 

Transzformátorok alapösszefüggései. 

Mágnesezési görbe. 

Áttétel.  

Transzformátorok veszteségei. 

Tekercsveszteség, vasveszteség. 

Transzformátorok helyettesítő kapcsolása. 

A helyettesítő kapcsolási vázlat a = 1 áttételre. 

Transzformátorok üzemállapotai – üresjárás. 

Üresjárási áram és veszteség, ezek összetevői, illetve csökkentésük módja, vektorábra. 

Transzformátorok üzemállapotai – terhelés. 

Terhelési vektorábra az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján, 

feszültségváltozás meghatározása. 

Transzformátorok üzemállapotai - rövidrezárás, üzemi. 

Rövidzárás vizsgálata, jellemzői, a védelem szükségessége. 

Transzformátorok üzemállapotai - rövidrezárás, mérési. 

Rövidzárási feszültségesés, drop. 

Háromfázisú transzformátorok szerkezete. 

A háromfázisú feszültség transzformálása, a háromfázisú transzformátor, fázisfordítás. 

Háromfázisú transzformátorok kapcsolási csoportjai. 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolása és üzeme, terheléseloszlás. 

Az egyenlőtlen terhelés hatásai, kiküszöbölésükre alkalmazott megoldások. 

Hatásfok, hűtési megoldások, szerelvények. 

A mérőtranszformátorok jellemzői, alkalmazásuk egy- és háromfázisú rendszerekben. 

A takarékkapcsolású transzformátor előnyei, hátrányai. 

Zeg-zug kapcsolású transzformátor kapcsolása, szerepe a csillagpont képzésben 

Áramváltók. 

Feszültségváltók. 

 

Villamos forgógépek 35 óra 

Villamos forgógépek közös jellemzői, általános felépítés, a légrés, tekercselések. 

A mágneses mezők. 

Feszültség előállítása, nyomaték kialakulása. 

Aszinkron gépek szerkezeti felépítése, működési elve, szlip, teljesítmények és veszteségek. 

A forgórészköri feszültség, frekvencia és reaktancia változása a fordulatszámmal. 

Az energia útja az aszinkron gépben. 

Aszinkron gép helyettesítő kapcsolása üresjárás és rövidzárás esetén. 



Aszinkron gép terhelési állapotai. 

Az aszinkron gép egyszerűsített helyettesítő kapcsolása. 

Az aszinkron gép kördiagramja. 

Az aszinkron gép kördiagramja, szerkesztés mérési eredmények alapján. 

Az aszinkron gép kördiagramjának alkalmazása. 

Kördiagramból a szlip, teljesítmény és nyomaték értékek meghatározása. 

A teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbe. 

Aszinkron gép üzemállapotai. 

Aszinkron motorok indítása - kalickás motorok. 

Mélyhornyú és kétkalickás motorok. 

Aszinkron motorok indítása - csúszógyűrűs motorok. 

Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai (frekvenciával, pólusszám átkapcsolással, a 

szlip növelésével). 

Aszinkron motorok forgásirány-változtatása. 

Egyfázisú aszinkron motorok. 

Egyenáramú gépek működése - generátorok, motorok. 

Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése. 

Egyenáramú gépek tekercselése. 

Egyenáramú gépek indukált feszültsége. 

Egyenáramú gépek nyomatéka. 

Armatúra visszahatás. 

Kommutáció. 

Külső gerjesztésű generátorok. 

Párhuzamos gerjesztésű generátorok. 

Soros gerjesztésű generátorok. 

Vegyes gerjesztésű generátorok. 

Külső gerjesztésű motorok. 

Párhuzamos gerjesztésű motorok. 

Soros gerjesztésű motorok. 

Vegyes gerjesztésű motorok. 

A különféle gerjesztési módok összehasonlítása a nyomatéki és fordulatszám egyenletek, 

illetve jelleggörbék segítségével. 

A különböző indítási, fordulatszám-változtatási és forgásirány-váltási megoldások. 

Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál. 

Szinkrongépek felépítése, működési elve generátorként, illetve motorként. 

Az egyedül járó gép jellemzői az üresjárási, a külső terhelési és a rövidrezárási jelleggörbék 

alapján. 

Az armatúra-visszahatás. 

Az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján készített vektorábrák. 

A nyomaték-terhelési szög jelleggörbe. 

Lengések, stabilitás. 

A hálózatra kapcsolás elméleti feltételei és gyakorlata. 

A hálózatra kapcsolt gép hatásos és meddő teljesítményének változtatása ("V" görbék). 

Szinkron generátorok üresjárása. 

Szinkron generátorok terhelése. 

Szinkron generátorok rövidrezárása. 

Szinkron motorok.  

Szinkron motorok indítása. 
 

Villamos hajtások 24 óra 



Háromfázisú aszinkron motorok forgásirányváltása. 

Rövidre zárt és csúszógyűrűs motorok indítási lehetőségei. 

Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai.  

Fordulatszám-változtatás a frekvencia változtatásával (frekvenciaváltóval), 

szlipkompenzáció. 

Fordulatszám változtatás a póluspárok átkapcsolásával (Dahlander-tekercselés). 

Fordulatszám-változtatás a szlip változtatásával. 

Az egyfázisú motor forgásirány változtatása. 

Ellenáramú és generátoros féküzem, dinamikus fékezés. 

Aszimmetrikus fékkapcsolások. 

Egyenáramú motorok indítási megoldásai (csökkentett kapocsfeszültség, indítóellenállás).  

Egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása (kapocsfeszültség-, fluxus-, és 

ellenállás változtatásával). 

Egyenáramú motor forgásirányváltása. 

Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál (ellenáramú, dinamikus és energia-

visszatáplálásos fékezés). 

Vezérelt áramirányítás hatásos ellenállást és belső feszültséget, valamint induktivitást is 

tartalmazó fogyasztók esetén (elv, kimeneti feszültségek alakja, értéke). 

Egyenáramú hajtások gyakorlati megvalósítása. 

A frekvenciaváltó működési elve, gyakorlati alkalmazása. 

A lágyindító gyakorlati alkalmazása. 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás  x x  

3. megbeszélés x x   

4. szemláltatés  x x  

5. projekt  x x  

6. kooperatív tanulás  x   

7. szimuláció   x  

8. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-

keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

 x   



1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x   

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 

x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x    

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 

x    

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x    

3.6. rendszerrajz kiegészítés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4..4. Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 

x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

 

 

 

2.3.19. Villamos művek 

 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy áttekintést nyújt a villamos termelő-, elosztórendszerek és fogyasztói 

hálózatok működéséről. Ismerje a csillagpont fogalmát és kezelési megoldásait, az 

alapvető készülékeket és azok működési elvét, valamint a hálózatok védelmeinek, 

automatikák szerepét. Ez alapján a tanuló legyen képes felismerni, összehasonlítani, 

gazdasági és műszaki szempontból értékelni az egyes rendszereket. Ismerje a vonatkozó 

szabványokat és szabályzatokat. Ismerje a zárlatok fajtáit. Legyen képes egyszerű 

világítási, zárlatvédelmi feladatok önálló megoldására. 



 

Témakörök 

Hálózatok 21 óra 

Áramütés elleni védelem. 

Védővezetős áramütés elleni védelem módok. 

ÁVK, EPH, TN, TT, IT.  

Védővezető nélküli áramütés elleni védelem módok. 

Korlátozott zárlati teljesítményű áramkörök. 

Kis és nagyfeszültségű előírások. 

Kommunális és ipari hálózatok jellemzői 

Smart grid, intelligens hálózatok jellemzői 

Csillagpont fogalma 

Csillagpont kezelés 

 földeletlen 

mereven földelt 

 ellenálláson keresztül földelt 

 ívoltó tekercsen keresztül földelt 

Helyiség jellege, besorolása. 

Villamos veszélyességi fokozatok. 

Védettségi fokozatok meghatározása. 

Feszültségmentesítés, FAM, feszültség közelében végzett munka. 

Üzembe helyezési feladatok. 

Üzemzavar, hibaelhárítás. 

Villamos fogyasztók típusai és működésük. 

Ipari motoros fogyasztók. 

Ipari hőfejlesztő fogyasztók. 

Kemencék. 

Közvetlen ellenállás-fűtésű hőfejlesztő készülékek. 

Villamos ívhegesztő készülékek. 

Háztartási fogyasztók. 

Villamos tűzhelyek, hűtőkészülékek. 

Egyéb nagy háztartási készülékek. 

Világítástechnikai alapfogalmak. 

Fényforrások működése. 

Lámpatestek típusai. 

 A helyes világítás követelményei. 

 Ipari helyiségek világításának tervezési szempontjai. 

 Kommunális helyiségek világításának tervezési szempontjai. 

A villamosenergia-fogyasztás mérése, fogyasztásmérők fajtái. 

Mérőhely és elosztótábla kialakítása. 

Időprogram-kapcsolók (kapcsolóórák, központi vezérlés). 

Épületek villamos hálózatának nyomvonalterve. 

Létesítési biztonsági szabványok. (MSZ 172/2, MSZ 172/3, MSZ EN 50522, MSZ 151, 

MSZ EN 50341, MSZ EN 61936, MSZ HD 60364, MSZ 1610) 

Üzemeltetési szabvány 

Erősáramú berendezések üzemeltetési szabályzata. 
 

Villamos kapcsolókészülékek 20 óra 

Erőművi segédüzem villamos berendezései. 

Az erőművi gyűjtősínek kialakítása. 



Villamos állomások elemei és fajtái. 

A villamos állomások osztályozása rendeltetés és kivitel szerint. 

Erőművi állomások kapcsolási képe. 

Transzformátorállomások kapcsolási képe. 

Gyűjtősínek szerepe, kialakításuk. 

Gyűjtősín-rendszerek. 

Egyszerű és kettős gyűjtősín rendszer. 

Poligon és másfél megszakítós kapcsolás. 

Gyűjtősínek villamos jellemzői. 

A villamos ív keletkezésének feltételei, ívoltó tényezők. 

Egyenáramú ív. 

Váltakozó áramú ív. 

Villamos ív oltása 

A kapcsolókészülékek feladata és osztályozása. 

Olvadóbiztosítók feladata és működési elve. 

Kis- és nagyfeszültségű olvadóbiztosítók. 

Szakaszolók. 

Oszlopkapcsolók 

Távműködtetett oszlopkapcsolók 

Recloser 

Tömegvezérlési feladat, hőtárolós fogyasztók vezérlése 

Hangfrekvenciás vezérlés (soros, párhuzamos csatolás) elemei 

Rádiófrekvenciás vezérlési rendszer felépítése 

Megszakítók és működtető szerkezetei. 

Kis- és nagyfeszültségű megszakítók. 

Terheléskapcsolók, kontaktorok és védőkapcsolók. 

      Szigetelők csoportosítása 
 

Energiagazdálkodás 24 óra 

Energiagazdálkodási mérési elvek 

Fogyasztói árszabások 

Profilos és idősoros fogyasztók 

Termelés fogyasztás egyensúlya 

Villamos energia elszámolási mérése 

Távleolvasott mérők, smart metering 

A nagyfeszültségű energiaátvitel. 

Rendeltetés, szabványos feszültségek. 

Alakzat, áramnem, frekvencia. 

Áramelosztó rendszerek. 

Hálózatok osztályozása a csillagpont alapján. 

Feszültségesésre való méretezés. 

A vezetékek melegedésre való ellenőrzése. 

Tápvezeték. 

Elosztóvezeték méretezése. 

Két végén táplált elosztóvezeték méretezése. 

Villamos vezetőanyagok. 

A szabadvezetékek és kábelek villamos jellemzői. 

Szabadvezetékek és kábelek villamos helyettesítő kapcsolása. 

A fogyasztók elemzése. 

A meddő teljesítmény hatása a villamosenergia-rendszerre. 



Fázisjavítás lehetőségei és módjai. 

Zárlat keletkezése. 

A hálózati zárlatok fajtái. 

A zárlati áramok időbeli lefolyása. 

Szinkrongépek zárlatai. 

A zárlati áram időbeli lefolyásának szakaszai. 

A zárlatszámítás alapelvei, módszerei. 

Zárlatszámítás a reaktanciák százalékos értékével. 

Zárlatkorlátozó fojtótekercs. 

A lekapcsolási teljesítmény. 

Szigetelt csillagpontú hálózat földzárlata. 

Az erőművek csoportosítása a primer energiahordozók szerint. 

Hőerőművek, energiaátalakítási folyamatok, fő berendezések. 

Gőzerőművek. 

Gázturbinás hőerőművek.  

Vízerőművek. 

Atomerőművek. 

Üzemirányítási rendszer felépítése 

Üzemirányítási rendszer technikai támogatottsága 

Energiarendszer teljesítmény hiány esetén szükséges korlátozások (FTK, FKA, RKR) 

 

Villamos védelmek  28 óra 

A Védelmek működési elve és a kiválasztás szempontjai. 

A védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. 

Sugaras hálózatok rövidzárlatvédelme. 

Hurkolt hálózatok védelme. 

 Körvezetékek védelme, párhuzamos vezetékek védelme. 

Különbözeti védelem. 

Szakaszvédelem. 

Távolsági védelem. 

Gyűjtősínek védelme. 

Transzformátorok védelmei. 

Gázvédelem. 

Szinkrongenerátorok védelmei és automatikái. 

Rövidzárlatok, állórész testzárlatok. 

Forgórész testzárlata, menetzárlat. 

A szinkron generátorok automatikái, önműködő legerjesztés. 

Gyorsrágerjesztő automatika, szinkronozó automatika. 

A túlfeszültségek fajtái, keletkezésük, jellemzőik. 

Alállomási és szabadvezetéki megelőző védelmek. 

A közvetlen túlfeszültség-védelem eszközei, szigetelési szintek koordinálása. 

Önműködő visszakapcsolás elve, alapfogalmai. 

A visszakapcsolási rendszerek jellemzői. 

EVA, HVA, KVA felépítése, működése, alkalmazási területe. 

Önműködő visszakapcsolás. 

Hálózatok földzárlatvédelme. 

FÁVA és KVA automatikák együttműködése. 

Önműködő tartalékátkapcsolás.  

Vonali tartalékátkapcsoló automatika (VTA). 

Eseményvezérlésű transzformátorátkapcsoló automatika (ETRA). 



Zárlatkorlátozó automatika. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x x  

5. szemláltetés  x x  

6. kooperatív tanulás  x   

7. szimuláció   x  

8. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-

keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x   

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 

x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x    

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 

x    

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leírásból x    



3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x    

3.6. rendszerrajz kiegészítés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4..4. Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 

x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

 

2.3.20. Műszaki dokumentáció gyakorlat 

 

2/14. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év gyakorlat 

Számítógép terem/Tanműhely 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes egyszerű, szakmai jellegű műszaki dokumentáció olvasására, 

megértésére (jegyzőkönyv, műleírás, rajzdokumentáció) elkészítésére számítástechnikai 

eszközök és programok használatával. Legyen tisztában a programok felhasználási 

lehetőségeivel, szerezzen gyakorlottságot és kapjon késztetést önálló megismerésükre. 

 

Témakörök 

Dokumentációs ismeretek 17 óra 

Műszaki dokumentáció funkciója, főbb jellemzői. 

Műszaki dokumentáció fajtái. 

Gyártási és felhasználói dokumentáció jellemzői. 

Szöveges dokumentáció összetevői.  

Szöveges dokumentációval szemben támasztott követelmények. 

Engedélyek, műszaki hozzájárulások, szabványhivatkozások. 

Műszaki leírás. 

 A műszaki leírás tartalma és formai jellemzői. 

Műszaki adatlap. 

A műszaki adatlap tartalmi és formai jegyei. 

Szakmai számítások. 

Alkatrészjegyzék, konszignáció. 

A konszignációs jegyzék jellegzetességei. 

Építési, szerelési utasítás (útmutató). 

Üzemeltetési (használati) útmutató. 

Kezelési kézikönyv 

Karbantartási utasítás. 

Javítási (szervizelési) utasítás. 

Mérési jegyzőkönyv. 

Mérési jegyzőkönyv alaki követelményei. 

Mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményei. 

Szöveges dokumentáció készítése számítógéppel. 



Rajzdokumentáció fajtái, főbb jellemzői. 

Rajzdokumentáció készítése számítógéppel. 

Dokumentáció módosítása, naprakész állapotban tartása. 

Dokumentáció kezelése, archiválása. 

Az archívált rajzok azonosítási rendszere, visszakereshetősége. 

Elektronikus archiválás. 
 

Áramkörök tervezése 16 óra 

CAD erősáramú áramkörtervező program alkalmazása. 

Az áramkörtervező programok felépítése, telepítése, beállításai. 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai. 

A kapcsolási rajz-szerkesztő program használata. 

Alkatrészek elhelyezése, huzalozás. 

Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása. 

Kapcsolási rajz szerkesztő és a szerelési rajz tervező kapcsolata, alkalmazása. 

Az automatikus huzalozás. 

Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése. 

Automatikus generáló funkciók (Sorkapocs-, kapocsbekötési-, kábeltervek generálása). 

Darabjegyzékek generálása,rajzjegyzék generálása, nyomtatás. 

Egyéni szimbólumok készítése, azok beillesztése saját projektbe.   

Egyedi űrlapok készítése, alkalmazásuk. 

Külső adatbázis betöltése, használata. 

Kimeneti fájlok generálása. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák. 

Áramkörök kapcsolási rajzának, alkatrészjegyzékének elkészítése tervező program (CAD) 

alkalmazásával. 

A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása. 

A szimuláció fogalma, alkalmazási lehetőségei. 

Szimulációs eljárások. 

A szimuláció alkalmazásának lehetőségei. 

Az elvégzett szimuláció dokumentációjának elkészítése, a kapott eredmények beillesztése 

a műszaki dokumentációba. 
 

Rajz dokumentáció készítése számítógéppel 60 óra 

A CAD program indítása és részei. 

A képernyő részei, a parancskiadás módjai. 

Állapotsori menü. 

Raszter beállításai. 

A rajzolás koordináta rendszerei. 

Fóliák és vonaltípusok alkalmazási módjai. 

Testreszabás. 

Eszközpaletták. 

Rajzhatárok. 

Sablonfájlok. 

Beállítások. 

Rajzok megnyitása, lehetőségek. 

Rajzelemek létrehozása. 

Rajzparancsok. 

Pont rajzolása. 

Vonalak rajzolása. 



Görbe vonalú síkidomok rajzolása. 

Sokszögek rajzolása. 

Vonalláncok. 

Egyéb rajzelemek. 

Szöveg rajzelem 

Szövegbevitel módjai. 

Szöveg beviteli parancsok. 

Szövegmódosítások. 

Helyesírás-ellenőrzés. 

Egyéb szöveg parancsok (szövegigazítás, szöveglépték). 

Méretezési stílusok. 

Méretezés eszköztár. 

Gyorsméret, sugaras méret. 

A méretek gyakorlati megadása. 

A metszetkészítés elve. 

Metszetfajták. 

Metszeti jelölések.  

Blokkok alkalmazása.  

Attribútumok létrehozása és használata. 

Egyéb parancsok. 

A  ZOOM parancs. 

A TOL parancs. 

A TÁVS parancs. 

A LÉPTÉK parancs. 

A TERÜLET parancs. 

A rajzok kinyomtatása. 

Térbeli ábrázolások. 

Szilárdtest létrehozása síkbeli rajzból. 

Élek lekerekítése, letörése szilárdtesteken. 

Szilárdtestek metszése. 

Vetületek. 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x   

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés x x   

4. szemléltetés  x   

5. projekt x x   

6. kooperatív tanulás  x   

7. szimuláció  x   

8. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 



Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-

keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 

x x   

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 

x x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x   

 

 

2.3.21. Villamos gépek és vezérlések gyakorlat 

 

2/14. évfolyam 

6 óra/hét, 186 óra/év gyakorlat 

Tanműhely/Mérőterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes gyakorlatban elvégezni az egyes villamos géptípusok telepítésével, 

beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolatos alapvető feladatokat. Legyen tisztában 

mindezek műszaki és biztonsági követelményeivel és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni 

tudja. A gyakorlati foglalkozások során a tanuló ismerje meg a korszerű, gazdaságos 

vezérlési lehetőségeket (PLC, mikroszámítógép stb.). Képes legyen egyszerűbb vezérlési 

feladatok önálló megoldására, PLC-k kiválasztására, programírásra és dokumentálásra. 

Ismerje, a munkaköréhez kapcsolódóan használja a korszerű távműködtetési és 

szabályozási lehetőségeket. 

 

 



Témakörök 

Villamos hajtások 62 óra 

Motorok és munkagépek nyomatéka. 

Üzemi fordulatszám meghatározása. 

Villamos hajtások osztályozása. 

Egyenáramú motoros hajtások indítása, fordulatszám-változtatása, fékezése. 

Külső gerjesztésű motoros hajtások. 

Párhuzamos gerjesztésű motoros hajtások. 

Soros gerjesztésű motoros hajtások. 

Vegyes gerjesztésű motoros hajtások. 

Egyenáramú motoros hajtások megvalósítása. 

Áramirányítós hajtások. 

Aszinkron motorok indítási lehetőségei. 

Aszinkron motorok közvetlen indítása. 

Csúszógyűrűs aszinkron motorok indítása. 

Kalickás aszinkron motorok indítása. 

Indítási áramot csökkentő indítási módok. 

Aszinkron motorok goromba és lágy indítása. 

Aszinkron motorok fordulatszám változtatása. 

Állórész frekvencia változtatása. 

Póluspárszám változtatása. 

A szlip változtatása. 

Aszinkron gépek fékezése. 

Generátoros, ellenáramú és dinamikus fékezés. 

Aszimmetrikus fékkapcsolások. 

Szinkronmotorok indítása indítómotorral. 

Szinkronmotorok indítása aszinkron felfutással. 

Szinkronmotorok indítása frekvencia felfutással. 

Szinkronmotorok fordulatszám-változtatása. 

Póluspárszám változtatása, frekvenciaváltoztatás. 
 

Villamos gépek telepítése 31 óra 

Motorok kiválasztásának általános szempontjai. 

Villamos forgógépek felszerelése és mechanikai vizsgálatai. 

Villamos forgógépek felszerelése és beállítása.  

Forgógépek tengelykapcsolóinak felszerelése és beállítása 

Ékek ellenőrzése. 

Csapágyak ellenőrzése. 

Kefeszerkezet ellenőrzése. 

Egytengelyűség beállítása. 

Az erőátviteli mód ellenőrzése. 

A villamos vizsgálatok módszerei. 

Forgógépek kapocstábla adatainak ellenőrzése. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

áramütés elleni védelmi mérések. 

Védővezető, földelővezető ellenőrzése. 

Túlterhelés-védelem ellenőrzése. 

Transzformátorok adattáblájának ellenőrzése. 

Transzformátorok üresjárási és üzemi jellemzőinek ellenőrzése. 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolhatóságának feltételei. 



A párhuzamos kapcsolhatóság feltételeinek ellenőrzése. 

Névleges üresjárási feszültségek és drop ellenőrzése. 

Kapcsolási csoport ellenőrzése. 

Fázissorrend ellenőrzése. 

Áramütés elleni védelem bekötése és folytonosságának ellenőrzése. 

Túláramvédelem bekötése és működésének ellenőrzése. 

Szigetelésvizsgálat szigetelési ellenállás mérésével. 

 

Villamos gépek és hajtások mérései 31 óra 

Transzformátorok üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egy- és háromfázisú transzformátorok áttételének mérése. 

Transzformátorok üresjárási mérése. 

Transzformátorok rövidzárási mérése. 

Drop (százalékos névleges rövidzárási feszültség) meghatározása. 

Egyfázisú transzformátor kapocsjelölésének ellenőrzése. 

Fázisfordítási szög meghatározása (kapcsolási óraszám). 

Transzformátorok üzemi mérései. 

Aszinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Menetzárlat vizsgálata. 

 60°-os elkötés vizsgálata. 

Aszinkron motor üresjárási mérése. 

Aszinkron motor rövidzárási mérése. 

Fordulatszám mérése. 

Szinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egyedül járó szinkrongenerátor üzemeltetése. 

Szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása és párhuzamos üzeme. 

Szinkrongenerátor hatásos és meddőteljesítményének változtatása. 

Egyenáramú gépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egyenáramú generátorok bekötése. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése.  

Egyenáramú generátorok jelleggörbéinek felvétele. 

Egyenáramú motorok bekötése. 

Egyenáramú motorok üzemeltetése. 

Egyenáramú motorok jelleggörbéinek felvétele. 
 

Motorvezérlése 31 óra 

Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirány-váltó, fordulatszám 

változtató kapcsolások) telepítése, beüzemelése. 

Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei. 

Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat). 

A vezérléstechnika építő elemei és készülékei. 

Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, beavatkozó elemek, járulékos elemek. 

Villamos hajtások típusai. 

Motorvédelem. 

Ki- és bekapcsolás, indítás. 

Távműködtetés, sorrendi kapcsolás. 

Forgásirány-váltás. 

Fordulatszám változtatás. 

Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz). 



A feladat megoldásához szükséges elemek kiválasztása az áramkör jellemző paraméterei 

alapján. 

A vezérlés megvalósítása az iparban előforduló (szerelőtábla, vezérlőszekrény) módon 

(készülék elhelyezés, huzalozás). 

A vezérlés tesztelése, vizsgálata.  

A szükséges beállítások, javítások elvégzése. 

Üzemi próbák végrehajtása. 

Az elvégzett feladat dokumentálása. 

Lágyindítók. 

Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Léptetőmotorok. 

Szervomotorok. 

Lineáris motorok. 

 

Telemechanika 31 óra 

Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetése. 

Telemechanika szerepe az alállomások és elosztóhálózatok működtetésében. 

Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei. 

Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat). 

Telemechanikai rendszer alapelemei. 

Központi számítógép. 

Terepi számítógép. 

Adatgyűjtés – mérés. 

Távműködtetése 

Adatátvitel – adatfeldolgozás. 

Kommunikáció. 

Adattárolás – archiválás. 

Megjelenítés – naplózás. 

Folyamatcsatolás. 

Analóg mérőátalakítók. 

Digitális állapotérzékelők. 

Optoelektronikus leválasztók. 

Sématáblák. 

Szintillesztők, jelátalakítók. 

Mérőváltók. 

Jelzőkészülékek. 

Beavatkozók. 

Megszakítók, kapcsolók távműködtetési lehetősége. 

Alállomások hagyományos feladatai. 

Üzemzavari és üzemviteli automatika funkciók. 

Lassú reakcióidejű szabályozásokat végző alállomási automatikák. 

Komplex alállomási irányítástechnika. 

Alállomási helyi megjelenítők. 

Távműködtetett oszlopkapcsolók szerepe. 

Távműködtetett oszlopkapcsolók kommunikációs megoldásai. 

Zárlati irányjelző készülékek. 

Kapcsolási sorrend készítése, és a kapcsolási műveletek elvégzése. 

Kapcsolási műveletek végrehajtása folyamatirányító számítógép segítségével 
 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x   

2. kiselőadás x    

3. megbeszélés  x   

4. szemláltetés  x   

5. projekt x x   

6. kooperatív tanulás  x   

7. szimuláció  x   

8. házi feladat x    

 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-

keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x    

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 

x x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 

x x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   



3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4.3. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

x x   

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x   

6.2. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

x x   

7. Vizsgálati tevékenységek körében     

7.1. Anyagminták azonosítása x    

7.2. Tárgyminták azonosítása x    

 

 

1/13. évfolyam 

5 óra/hét, 180 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 

1/13. évfolyam 

1,5 óra/hét, 54 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

 

2/14. évfolyam 

5 óra/hét, 180 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 

2/14. évfolyam 

1,5 óra/hét, 54 óra/év gyakorlat 

Tanműhely 

 

3. Összefüggő szakmai gyakorlat 

 

Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül, mindhárom szakképesítés esetén az 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 



 

Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Mechanikai műveletek: 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.  

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.) 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.  

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.  

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása. Sarokcsiszoló 

használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt 

felületminőséggel.  

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.  

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, levágása 

megfelelő szögben, sorjázása.  

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvég hüvelyezés. 

 

Mérési műveletek:  

    

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.  

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres kitűző 

használatával.  

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.  

Síkfelület ellenőrzése acélvonalzóval.  

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

 

Villamos és mechanikai kötések létesítése: 

 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

Csavarok fajtái, adatai. Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok.  

Menetkészítés eszközei és szerszámai. A menetfúrás és a menetmetszés.  

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).  

Ragasztási eljárások. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  



Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

Huzalozási gyakorlatok 

Csatlakozók kialakítása. 

Forrasztott kötés típusai.  

      Keményforrasztás.  

      Lágyforrasztás.  

Forrasztási gyakorlat.  

 

Egyenáramú mérések: 

 

Deprez - mérőműszerek alkalmazása.  

Elektrodinamikus mérőműszerek alkalmazása.  

Lágyvasas mérőműszerek alkalmazása.  

Digitális multiméterek.  

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus mérőműszerrel.  

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális mérőműszerekkel.  

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális mérőműszerekkel.  

Ellenállásmérés 

 

Váltakozó áramú mérések: 

 

Induktivitás mérése.  

  Kondenzátor kapacitásának mérése.  

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

Félvezető diódák vizsgálata.  

   Speciális félvezetők és alkalmazásaik.  

   Zener - diódás elemi stabilizátor.  

  Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.  

   Egyutas egyenirányító vizsgálata.  

   Graetz - hidas egyenirányító vizsgálata.  

  Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.  

   Tirisztor jellemzőinek mérése.  

   Triak jellemzőinek mérése.  

  Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.  

   Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.  

   Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök készítése és beültetése.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).  

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel mérése).  



Az áramkör funkcionális vizsgálata.  

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása.  

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.   

A mérési eredmények kiértékelése.   

Hibakeresés. 
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6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

XI. Villamosipar és elektronika ágazat 

2/14.; 5/13.évfolyam 

AUTOMATIKAI TECHNIKUS 

54 523 01 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

Automatikai technikus: 54 523 01 

  

Tantárgyak 

 

 

5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés 

specifikus 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2 

10004-12 

Pneumatikus és hidraulikus 

rendszerek 
Pneumatika és hidraulika 4,5 

10002-12 

Ipari gyártórendszerek Gyártórendszerek 4 

10001-12 

Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel 
PLC ismeretek 4 

Összes elmélet: 15 
10004-12 

Pneumatikus és hidraulikus 

rendszerek 

Pneumatika és hidraulika 

gyakorlat 
7 

10002-12 

Ipari gyártórendszerek 
Gyártórendszerek 

gyakorlat 
3 

10001-12 

Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel PLC programozási gyakorlat 10 

Összes gyakorlat: 20 

Összes óraszám: 35 
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Foglalkoztatás II. 
2/14.;5/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 16 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 

Témakörök Tartalmak 

Munkajogi alapismeretek  
4óra 

 
 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), 

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 

létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 

vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 

jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 
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Témakörök Tartalmak 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
Munkaviszony létesítése  

4óra 

 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés  
4óra 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, 

motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 

Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 
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Témakörök Tartalmak 

Munkanélküliség  

4óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 

történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési 

kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 

felépítése, Nemzeti Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség 

feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Foglalkoztatás I. 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
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Témakörök Tartalmak 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
8óra 

 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, 

illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy 

szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen 

képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
Nyelvtani 

rendszerezés 2 
8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi 

és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az 

állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés 

alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy 

egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások 

birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún 

elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
24 óra 
 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 
Munkavállalói A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 
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Témakörök Tartalmak 

szókincs  
24 óra 

 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó 

gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

Pneumatika és hidraulika 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

4,5 óra/hét, 144 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  
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2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x  

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x  

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x  

3.5. 
Kapcsolási rajz készítése pneumatikus 

rendszerről 
  x - 

3.6. 
Kapcsolási rajz készítése 

elektropneumatikus rendszerről 
  x - 

3.7. 
Kapcsolási rajz készítése hidraulikus 

rendszerről 
  x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

4..4. Utólagos szóbeli beszámoló   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

5.2. Csoportos versenyjáték   x - 

 
 

 

 

 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Pneumatika alapjai 

36óra 
 

A sűrített levegő tulajdonságai, előállítása. 

A sűrített levegő előkészítése. 

Pneumatikus energia-átalakítók. 

  Lineáris pneumatikus motorok (munkahengerek). 

  Forgatóhenger. 

  Légmotor. 

Irányítóelemek. 

  Útszelepek. 

  Zárószelepek. 

  Mennyiségmeghatározó elemek. 

  Nyomásmeghatározó elemek. 

Időszelepek. 

Pneumatikus alapkapcsolások. 

  Az impulzusvétel módja. 

   Érintéses érzékelők. 

   Érintésmentes érzékelők. 

  Munkahengerek működtetése. 

  A dugattyú sebességének a szabályozása. 

A dugattyú hatóerejének a szabályozása. 

Munkahenger kézi távműködtetése. 
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Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásokban. 

ÉS kapcsolat. 

VAGY kapcsolat. 

Negáció. 

  Egykimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Kétkimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Kisnyomású pneumatika. 

  Légsorompó, villás légsorompó. 

  Reflexiós érzékelő. 

  Torlónyomásos fúvókák. 

  Nyomáserősítő. 

  Vákuumképzők. 

Folyamatkövető vezérlések. 

  Ábrázolási módjai: Rövid leírás, Út-lépés diagram, 

működési vázlat. 

Útfüggő sorrendvezérlés. 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel. 

Útfüggő sorrendvezérlés nyomásfeltétellel. 

Blokkoló jel kiküszöbölése jelelnyomással. 

Blokkoló jel kiküszöbölése jelelkapcsolással.  

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel. 

Pneumatikus léptetőláncos vezérlések. 

Biztonsági indítások. 

Hidropneumatika. 

   A hidropneumatika építőelemei. 

  Hidropneumatikus rendszerek. 
Elektropneumatika 

alapjai 

36óra 

Elektropneumatikus jelátalakítók. 

  Mágnesszelepek. 

  Pneumatikus-elektromos jelátalakítók. 

Leggyakrabban használt mágnesszelepek: 

  Direkt vezérlésű 3/2-es monostabil mágnesszelep. 

  Elővezérelt 3/2-es monostabil mágnesszelep. 

  Elővezérelt 5/2-es monostabil mágnesszelep. 

  Elővezérelt 5/2-es bistabil mágnesszelep. 

  Elővezérelt 5/3-as mágnesszelep. 

A mágnesszelepek moduláris felépítése. 

Elektropneumatikus alapkapcsolások. 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése. 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése. 

Bistabil mágnesszelep működtetése. 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése. 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása. 

 Öntartó kapcsolások. 

  Dominánsan beíró öntartás. 

  Dominánsan törlő öntartás. 

 Időterv-vezérlések. 

Logikai feladatok relés megvalósítása. 

Direkt vezérlés. 

Indirekt vezérlés. 

Útfüggő sorrendvezérlések. 

Időfüggő sorrendvezérlések. 

Nyomásfüggő sorrendvezérlések. 

Blokkoló jel kiküszöbölése jellekapcsolással. 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel. 

Elektropneumatikus léptetőláncos vezérlések. 
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Témakörök Tartalmak 

Szerelés, 

karbantartás, 

hibakeresés 
36 óra 

 

A sűrített levegő előállítása. 

A légsűrítő berendezések fajtái. 

Kompresszor karbantartása. 

A sűrített levegőt szolgáltató rendszer. 

 A sűrített levegő szárítása. 

A sűrített levegő előkészítése. 

A levegő előkészítő egység felépítése, részei. 

A táplevegő-ellátás karbantartása. 

A pneumatikus motorok karbantartása. 

A szelepek szerelése, karbantartása. 

A pneumatikus rendszerek tartozékai. 

Csövek. 

Csőcsatlakozók. 

Hangtompítók. 

Nyomásmérők. 

Nyomáskapcsolók. 

Pneumatikus vezérlőrendszerek szerelése. 

A szerelés előkészítése, szerszámai. 

Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása. 

Pneumatikus vezérlőrendszerek üzembe helyezése. 

Elektropneumatikus vezérlőrendszerek üzembe helyezése. 

A pneumatikus, elektropneumatikus rendszerek karbantartása. 

  Naponkénti karbantartás. 

  Hetenkénti karbantartás. 

  Havonkénti karbantartás. 

  Évenkénti karbantartás. 

Korszerű szerelési, huzalozási megoldások az elektropneumatikában. 

Hibakeresés, hibabehatárolás pneumatikus, elektropneumatikus 

vezérlőrendszerekben. 

Villamos hiba keresése villamos méréssel. 

A szisztematikus hibakeresés folyamata. 

Hidraulika alapjai, 

karbantartás, 

hibakeresés 
36 óra 

 

A hidraulikus berendezés feladatai. 

Hidrosztatikai alapfogalmak.  

Áramlás vezetékben. 

Hidraulikus munka, energia, teljesítmény. 

Hidraulika folyadékok. 

A hidraulikus rendszer felépítése. 

Folyadéktartályok. 

Csővezetékek, tömlők, forgócsatlakozók. 

Nyomásmérő műszerek. 

Hidraulikus energia-átalakítók. 

 Egyenes vonalú mozgást végző energiaátalakítók. 

Forgó energiaátalakítók. 

Íves mozgást végző energiaátalakítók. 

Irányítóelemek. 

 Útmeghatározó elemek. 

  Kétállású útmeghatározó elemek. 

   2/2-es útszelep. 

3/2-es útszelep. 

4/2-es útszelep. 

5/2-es útszelep. 

Három- és többállású útmeghatározó elemek. 

Monostabil-, bistabil-, és multistabil elemek. 

Az útmeghatározó elemek vezérlése. 

 Nyomásmeghatározó elemek. 

  Nyomáshatároló szelep. 

  Nyomáscsökkentő szelep. 

 Mennyiségmeghatározó elemek. 

  Fojtószelep. 
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  Áramállandósító szelep. 

 Visszacsapó szelep. 

Fojtó-visszacsapó szelep. 

Vezérelt visszacsapó szelep. 

Munkahengerek löketvégi fékezése. 

Kiegészítő berendezések. 

 A hidraulikafolyadék hűtése. 

 Folyadékszűrők. 

 A hidraulikus akkumulátor. 

Elővezérelt és különleges nyomásmeghatározó elemek. 

 Elővezérelt nyomáshatároló szelep. 

 Háromutas nyomáscsökkentő szelep. 

 Elővezérelt nyomáscsökkentő szelep. 

 Nyomáskülönbség-állandósító szelep. 

Nyomásviszony-állandósító szelep. 

Elektromos vezérlés a hidraulikában: 

 Kapcsoló szeleppel. 

Arányos szeleppel. 

Az arányos szelepek felépítése és működési elve. 
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Gyártórendszerek 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

4óra/hét, 128 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

3.4. Csoportos versenyjáték   x - 
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Témakörök Tartalmak 

Érzékelők 

40óra 

 

A szenzorok fogalma, csoportosítása. 

Mechanikus helyzetkapcsolók. 

 Mechanikus működtetésű elektromos helyzetérzékelők. 

 Mechanikus működtetésű pneumatikus helyzetérzékelők. 

Mágnessel működtetett közelítéskapcsolók. 

 Reed-kapcsoló. 

 Magnetoinduktív közelítéskapcsoló. 

 Mágnessel kapcsolt pneumatikus közelítéskapcsoló. 

 Egyéb mágnessel működtetett szenzorelemek. 

  Mágnesestér-függő ellenállás. 

  Hall-érzékelő. 

  Wiegand-kapcsoló. 

Induktív közelítéskapcsolók. 

 Az induktív érzékelő működési elve. 

 Az induktív érzékelő elvi kapcsolása. 

 Az induktív érzékelők beépítése, jellemzői. 

 Alkalmazási példák. 

Kapacitív közelítéskapcsolók. 

 A kapacitív érzékelő működési elve. 

 A kapacitív érzékelők jellemzői. 

 Alkalmazási példák. 

Optikai érzékelők. 

 Az optikai érzékelő működési elve. 

Az optikai érzékelők jellemzői. 

Alkalmazási példák. 

Ultrahangos érzékelők. 

Pneumatikus közelítéskapcsolók. 

 Légsorompó. 

 Villás  légsorompó. 

Reflexiós érzékelő. 

Torlónyomásos fúvókák. 

Mechanikus nyomásérzékelők. 

 PE átalakító. 

 Mechanikus nyomáskapcsoló. 

Elektronikus nyomásérzékelők. 

 Elektronikus nyomáskapcsoló. 

 Analóg nyomásérzékelők. 

Áramlás-érzékelők. 

Hőmérséklet érzékelők. 

Modern huzalozási technikák. 

Szervohajtások 

40óra 

Útmérők. 

 Az elmozdulás mérése. 

 Abszolút útmérés. 

Relatív útmérés. 

Útmérő eszközök. 

Forgásérzékelők. 

 Elfordulás érzékelők. 

 Fordulatszám érzékelők. 

Villamos gépek fajtái. 

A hajtás tulajdonságai. 

A hagyományos és a szervomotorok összehasonlítása. 

Villamos szervomotorok. 

Egyenáramú szervomotorok. 

Egyenáramú szervomotor felépítése, működési elve, jellemzői. 

Hornyolt forgórészű, állandómágnes gerjesztésű szervomotor. 

Kosárforgórészű, állandómágnes gerjesztésű szervomotor. 

Nyomtatott áramkörös forgórészű szervomotor. 
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Váltakozó áramú szervomotorok. 

 Váltakozó áramú aszinkron szervomotorok felépítése, működési elve, 

jellemzői. 

Váltakozó áramú szinkron szervomotorok felépítése, működési elve, jellemzői. 

 Az elektronikus kommutációjú motor felépítése. 

 Az elektronikus kommutációjú motor fordulatszámának befolyásolása. 

Léptetőmotorok. 

A léptetőmotorok felépítése, működési elve, jellemzői. 

A kétfázisú léptetőmotor felépítése. 

A kétfázisú léptetőmotor bipoláris vezérlése. 

A kétfázisú léptetőmotor unipoláris vezérlése. 

A kétfázisú léptetőmotor dinamikus jellemzői, nyomatéki jelleggörbéi. 

A léptetőmotorok alkalmazási területe. 

CNC szerszámgépek, 

robottechnika, 

gyártórendszerek 
48 óra 

 

Az NC és a CNC vezérlés alapjai. 

A számvezérlés elve. 

A számvezérlésű gépek elvi működése. 

A CNC gépek fő részei. 

A CNC gépek szerszámozása. 

A CAD/CAM-technika és a CNC-technika kapcsolata. 

A gépeken alkalmazott jellegzetes pontok. 

A CNC gépek programozásának általános alapjai. 

Gépi programozás. 

A robotika alapjai. 

A robottechnika alapfogalmai. 

A manipulátororok és a robotok fogalma. 

A manipulátororok, robotok osztályozása, fajtái. 

Ipari robotok felépítése. 

Ipari robotok alkalmazása. 

Ipari robotok mozgásformái. 

Ipari robotok hajtási rendszer szerinti osztályozása. 

Ipari robotok felhasználási terület szerinti osztályozása. 

Robotparaméterek. 

Robotok programozása, programnyelvek. 

Rugalmas gyártórendszerek (FMS). 

Rugalmas gyártócellák. 

A gyártócellák elemei. 

Számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalma, szerepe. 

CIM-program tervezése. 

Alkatrész gyártási dokumentációja. 

Alkatrész műveletterve. 

Alkatrész CNC megmunkáló programja. 

Megmunkálási idő meghatározása. 

Gyártás előkészítési műveletek. 
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PLC ismeretek 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

4óra/hét, 128 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

PLC felépítése, 

működése 

24óra 
 

Relés logikai vezérlések áttekintése, helyettesítésük PLC-s vezérléssel.  

A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei. 

PLC története, fejlődés szakaszai. 

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat. 

A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő bemeneti típust. 
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A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

A kimenetek fajtái, szerepük, hogyan válasszuk ki a megfelelő kimeneti típust. 

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

Az RT (real – time) óra (időalap, programok ciklikus végrehajtása). 

Memória fajtái (ROM, RAM, FIRMWARE), szerepük.  

PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat. 

Bitszervezésű PLC működése. 

Mikroprocesszor alapú PLC hardverfelépítése. 

Kompakt- és moduláris PLC-k. 

A programozható vezérlők alapfeladatai. 

A programozható vezérlő működésének jellemzői. 

A PLC-ben futó programok és feladataik (alapszoftver, felhasználói programok). 

A felhasználói programok végrehajtásának módjai. 

PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi eszközök, 

kihelyezett I/O-k, korszerű huzalozási módok. 

Operátor panelek, megjelenítő eszközök, ember-gép interfész (HMI). 
PLC kiválasztása 

24óra 

A PLC-k típusai, alkalmazásuk szempontjai (technikai jellemzők, gazdaságossági 

szempontok, termék minőségi, mennyiségi jellemzőinek figyelembevétele, 

balesetvédelmi szempontok). 

A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk szempontjai (hardver, 

szoftver). 

PLC műszaki leírások, dokumentációk letöltése a gyártók honlapjáról, műszaki 

paraméterek értelmezése. 

A CPU utasításkészlet (Boole-műveletek, adatműveletek: olvasás, írás, analóg 

értékek kezelése, aritmetikai műveletek, adatkonverzió, adatbázis-kezelő műveletek, 

lebegőpontos matematikai műveletek, szubrutinhívási lehetőség, program-

megszakítási lehetőség, soros kommunikációkezelés; taszkkezelési lehetőség, PID 

algoritmushívások lehetősége, hálózatkezelő utasítások. 

PLC RAM, ill. EPROM memóriakapacitásának meghatározása. A program 

méretének becslési algoritmusa. 

I/O követelményei (I/O száma, optikai leválasztása, zavarvédettsége, távoli és/vagy 

hálózati I/O kezelés szükségessége; speciális egységek igénye, I/O egységek 

tápfeszültség-ellátása, feszültség- és áramszintje). 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, bemeneti modulok.  

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, kimeneti 

modulok. 

Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális, fuzzy). 

Informatikai rendszer (pont-pont kommunikáció, adatok (vonalak száma, átviteli 

sebesség, protokollok). Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer 

kialakítása, átjárók, ETHERNET-csatoló, érzékelő és beavatkozó szervek hálózati 

kezelése, protokollok). 

Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és adatkiviteli eszközök 

(numerikus, alfanumerikus, terminál). 

Folyamatvizualizáló szoftverek, SCADA rendszer. 

Korszerű 

hibadiagnosztika  

34 óra 

 

Hibadetektálás, hibadiagnosztika jelentése, fontossága. 

Folyamat működésképességi elemzés (PHA), módszerek (FTA, HAZOP, FMEA). 

Meghibásodás, hibamodellezés, hibadiagnosztika fogalma, jellemzői, célok. 

Hibadetektáló, hibadiagnosztikai módszerek (modell nélküli, modell alapú, tudás 

alapú). 

Gyökér ok, szimptóma, szimptómák és célok, meghibásodás hatáselemzése, 

veszteség megelőzés. 

Veszélyelemzés, veszélyazonosítás. 

PLC-vel vezérelt berendezések felépítése, vizsgálata. 

A bemenetek kiosztásának ellenőrzése működőképes berendezésen (vizuális, 

folytonosság-, feszültség- és áramfelvétel mérés). 

A kimenetek kiosztásának ellenőrzése működőképes berendezésen (vizuális, 

folytonosság- és feszültség mérés).  

A használat során előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, a hibák hatásai. 

Szisztematikus manuális hibakeresés PLC-vel vezérelt berendezéseken.  
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Hibanapló használata, hibakódok, hibaelemzés. 

A programozó készülék bevonása a hibakeresésbe (on-line lehetőségek).  

Ellentmondás a bemeneti- és a kimeneti jelek között. 

Korszerű hibadiagnosztikai rendszerek, hibakereső programok (Watchdog). 

A hiba jelzése, a jelzett hiba leellenőrzése, a hiba elhárítása, próbaindítás. 

A hiba kijelzésére alkalmas megjelenítő eszközök. 

PLC programozás 

alapjai 

46 óra 

Számítógépes problémamegoldás lépései. 

Az algoritmus fogalma, jellemzői. Algoritmus megadásának lehetőségei (pszeudo 

kód). A folyamatábra elemei, ábra összeállítás szabályai. 

Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk. 

A programszervezési egységek felépítése, szerepe. 

PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi próbája, 

dokumentálása. 

A programfejlesztés lépései (a forrás-program, a CPU működését vezérlő - gépi 

kódsorozatra fordítás, hibák megállapítása, javítás, hibátlan program futtatható 

programmá szerkesztése, működés szimulálása, tesztelés valós környezetben). 

A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet (IDE). 

Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása létradiagram 

programnyelven. 

Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása utasításlistás 

programnyelven. 

Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása funkcióblokkos 

programnyelven. 

Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása sorrendi folyamatábrázolásos 

programnyelven. 

Struktúrált szöveg programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása. 

Időzítők, késleltetések programozása minden programnyelven. Késleltetések tipikus 

alkalmazásai. 

Számlálók, számlálók programozása minden programnyelven. Számláló, nagy 

sebességű számláló tipikus alkalmazásai. 

Felfutó és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása. 

Tárolók, programozásuk minden programnyelven, tipikus alkalmazásuk. 
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Pneumatika és hidraulika gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

7 óra/hét, 224 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem és szakmaspecifikus tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. 
Kapcsolási rajz készítése pneumatikus 

rendszerről 
 x  - 

3.6. 
Kapcsolási rajz készítése 

elektropneumatikus rendszerről 
 x  - 
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3.7. 
Kapcsolási rajz készítése hidraulikus 

rendszerről 
 x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x  - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x  - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Pneumatikus 

kapcsolások, szerelés, 

hibakeresés 

74óra 
 

 A pneumatikus irányítási rendszer energiaellátása. 

Levegő-előkészítő kombinációk. 

A levegő-előkészítő egységek karbantartása, kiválasztási kritériumai. 

Munkahengerek felépítése, kialakítása. 

Tömítések fajtái. 

Felszerelési módok. 

A pneumatikus motorok karbantartása. 

Útszelepek. 

 Ülékes. 

Tolattyús. 

 Működtetési módok. 

 Monostabil útszelep működtetése. 

A szelepek szerelése, karbantartása. 

Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 3/2-es útszeleppel. 

Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 5/2-es útszeleppel. 

A dugattyú sebességének szabályozása. 

Sebességcsökkentés fojtó szelepekkel. 

Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel. 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel. 

A dugattyú hatóerejének szabályozása. 

Távvezérlés monostabil főszeleppel. 

Távvezérlés bistabil főszeleppel. 

Félautomatikus ciklus egy végálláskapcsolóval. 

Automatikus ciklus két végálláskapcsolóval. 
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Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásban. 

ÉS kapcsolat az elemek sorbakapcsolásával. 

 ÉS szeleppel megvalósított ÉS kapcsolat. 

 VAGY szeleppel megvalósított VAGY kapcsolat. 

NEM kapcsolat megvalósítása 3/2-es útszeleppel. 

Egykimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Kétkimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Emelő berendezés két munkahengerrel. 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel, nyomásfeltétellel. 

Blokkoló jel keletkezése, kiküszöbölése jelelnyomással, jellekapcsolással. 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel. 

Pneumatikus léptetőláncos vezérlések. 

Biztonsági indítások, kétkezes biztonsági indítás pneumatikus megvalósítása. 
Elektropneumatikus 

kapcsolások, 

szerelés, hibakeresés 

66óra 

A mágnesszelepek felépítése. 

 Leggyakrabban használt mágnesszelepek működtetése. 

  Direkt vezérlésű 3/2-es monostabil mágnesszelep működtetése. 

  Elővezérelt 3/2-es monostabil mágnesszelep működtetése. 

  Elővezérelt 5/2-es monostabil mágnesszelep működtetése. 

  Elővezérelt 5/2-es bistabil mágnesszelep működtetése. 

  Elővezérelt 5/3-as mágnesszelep működtetése. 

A mágnesszelepek moduláris felépítése. 

Elektropneumatikus alapkapcsolások. 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése. 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése. 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése. 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása. 

 Öntartó kapcsolások megvalósítása. 

 Időterv-vezérlések megvalósítása.  

Logikai feladatok relés megvalósítása. 

Emelő berendezés bistabil mágnesszelepekkel direkt vezérléssel. 

Emelő berendezés bistabil mágnesszelepekkel indirekt vezérléssel. 

Időfüggő sorrendi vezérlés megvalósítása. 

Nyomásfüggő sorrendi vezérlés megvalósítása. 

Blokkoló jel kiküszöbölése jellekapcsolással. 

Blokkoló jel kiküszöbölése kaszkád módszerrel. 

Elektropneumatikus léptetőláncos vezérlések. 

Kétkezes biztonsági indítás megvalósítása az elektropneumatikus kapcsolásban. 

Hidraulikus 

kapcsolások, 

szerelés, hibakeresés 

76 óra 

 

A hidraulikus rendszer felépítése. 

Folyadéktartályok felépítése, karbantartása. 

Szűrők a hidraulikus rendszerben. 

Szűrő elhelyezése, karbantartása. 

Csővezetékek, tömlők, forgócsatlakozók szerelése. 

Hidraulikus tápegység, szivattyú. 

A hidraulikus tápegység szivattyúja által szállított folyadékmennyiség 

meghatározása méréssel adott nyomásokon. 

Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló szelep vizsgálata. 

Hidraulikus munkahengerek. 

Egyoldali működésű munkahenger típusai, felépítése, alkalmazása, szerelése, 

karbantartása. 

Kétoldali működésű munkahenger típusai, felépítése, alkalmazása, szerelése, 

karbantartása. 

Löketvégi csillapítás. 

Tömítések: statikus, dinamikus. 

Felerősítési módok. 

Légtelenítés. 

Hidraulikus kapcsolások kétállású útmeghatározó elemekkel. 

Hidraulikus kapcsolások háromállású útmeghatározó elemekkel. 

A dugattyú sebességének csökkentése. 

Nyomóági fojtással. 
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Kifolyóági fojtással. 

Nyomáshatároló szelep alkalmazása: 

 Biztonsági szelepként (túlterhelés elleni védelem). 

 Ellentartó szelepként. 

 Fékező szelepként. 

 Követő szelepként. 

 Nyomáslekapcsoló szelepként. 

 Előfeszítő szelepként. 

Nyomáscsökkentő szelep alkalmazása. 

 Kapcsolás 2-utas nyomáscsökkentő szeleppel. 

 Kapcsolás 3-utas nyomáscsökkentő szeleppel. 

Átfolyási ellenállás meghatározása nyomásesés mérésével. 

Hidromotor fordulatszámának a változtatása. 

Elektromos vezérlés a hidraulikában: 

 Kapcsoló szeleppel. 

Arányos szeleppel. 

Az arányos szelepek felépítése, működése, alkalmazása. 
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Gyártórendszerek gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

3óra/hét, 96 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem szakma specifikus tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Érzékelők 

30óra 
 

Szenzorok vizsgálata. 

Mechanikus helyzetkapcsolók. 

Mechanikus működtetésű elektromos helyzetérzékelők vizsgálata, felszerelése. 
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Mechanikus működtetésű pneumatikus helyzetérzékelők vizsgálata, felszerelése. 

Mágnessel működtetett közelítéskapcsolók vizsgálata, felszerelése. 

Induktív közelítéskapcsolók vizsgálata, felszerelése. 

Kapacitív közelítéskapcsolók vizsgálata, felszerelése. 

Optikai érzékelők vizsgálata, felszerelése. 

Optikai érzékelő építése LDR-el. 

Optikai érzékelő érzékenységének szabályozása. 

Mechanikus nyomásérzékelők. 

 PE átalakító. 

 Mechanikus nyomáskapcsoló. 

Elektronikus nyomásérzékelők vizsgálata. 

 Elektronikus nyomáskapcsoló beállítása, alkalmazása. 

 Analóg nyomásérzékelő beállítása, alkalmazása.  

Áramlás-érzékelők vizsgálata. 

Hőmérséklet érzékelők. 

 Ellenállás változáson alapuló hőmérők vizsgálata. 

 Hőelemes mérés. 

Villamos mennyiségek érzékelői. 

 Relék. 

Kioldók. 

A szilárdtest relé (SSR) alkalmazásai, mérései. 

Túlfeszültség, és zavarvédelem a gyártósorokon. 
Szervohajtások 

30óra 

Az elmozdulás mérése. 

 Abszolút útmérés. 

Relatív útmérés. 

 Az elfordulás mérése. 

 Fordulatszám mérése. 

A diac és a tirisztor jellemzőinek a mérése. 

Motorvezérlések, a tirisztor alkalmazása. 

A  triac jellemzőinek a mérése. 

Motorvezérlések, a triac alkalmazása. 

Egyenáramú szervomotorok vizsgálata, mérése. 

Váltakozó áramú aszinkron szervomotorok vizsgálata, mérése. 

Váltakozó áramú szinkron szervomotorok vizsgálata, mérése. 

Léptetőmotorok felépítése, vizsgálata, mérése. 

A kétfázisú léptetőmotor felépítése. 

A kétfázisú léptetőmotor bipoláris vezérlése. 

A kétfázisú léptetőmotor unipoláris vezérlése. 

A kétfázisú léptetőmotor dinamikus jellemzői, nyomatéki jelleggörbéi. 

A léptetőmotorok alkalmazási területe. 

Mérési munkák elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése dokumentációk és 

utasítások alapján. 

Kezelési, üzemeltetési, karbantartási előírások tanulmányozása, értelmezése. 

Gyártórendszerek 

üzemeltetése 

36óra 

 

Automatizált berendezések kezelése. 

Rendszer vagy alrendszer elindítása, leállítása előírás alapján. 

Elektronikus vezérlések, szabályozások kezelése, működtetése, beállítása 

Üzemi beállítások végrehajtása folyamatirányító rendszereken. 

Üzemi beállítások végrehajtása digitális vezérlőkön, szabályzókon. 

Számítógépes tesztprogramok futtatása. 

Szoftver frissítése programozható készülékeken. 

Szemrevételezéses ellenőrzések. 

Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus üzemeltetési és üzemeltetés irányítási 

feladatokat végrehajtása. 

Kezelési, üzemeltetési, karbantartási előírások tanulmányozása, értelmezése. 

Beállítások végzése dokumentációk alapján.  

Mérőrendszer összeállítása dokumentációk alapján. 

Mérési munkák elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése dokumentációk és 

utasítások alapján. 

Karbantartási utasítás szerinti karbantartási munkák elvégzése, irányítása. 
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Üzemeltetési, karbantartási munkák dokumentálása. 

Részvétel új technológiák bevezetésében. 

Berendezések beállításának irányítása. 

Próbaüzemeltetés körülményeinek megszervezése. 

A technológiai fegyelem betartásának ellenőrzése és irányítása. 

Az üzemeltetés, karbantartás körülményeinek irányítása és ellenőrzése. 

A végtermék működésének és minőségének ellenőrzése. 

Az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzésének dokumentálása. 

A technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 
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PLC programozási gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

10 óra/hét, 320 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem szakma specifikus tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

PLC és számítógép-

hálózat kapcsolata 

76óra 

 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése). 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése. 
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A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük ellenőrzése. 

A PC-PLC kommunikáció kialakítása. 

RS típusú kommunikációs szabványok (RS 232C szabvány szerinti adatátvitel, RS-

422/485 szabvány szerinti adatátvitel). Jelalakok, átviteli jellemzők, számítási 

feladatok. RS típusú kommunikáció megvalósítása, jellemzők mérése. 

Hálózati kommunikáció, Ethernet hálózat, gyártó specifikus buszrendszerek 

(Profibus, Foundation Fieldbus, CANbus). 

Modbus, Modbus címzési szabályok, Modbus kommunikációs hibaüzenetek. 

PLC-PLC kommunikáció megvalósítása, kommunikáció ipari buszon keresztül. 

PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi eszközök, 

kihelyezett I/O-k, korszerű huzalozási módok. 

Operátor panelek, megjelenítő eszközök, ember-gép interfész (HMI). 
PLC programozás 

144óra 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások). 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, 

allokációs lista készítése. 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, sorrendi 

folyamatábrás és struktúrált szöveg programozási nyelveken. 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, 

dokumentálás. 

Programok, programmodulok (multitaszk programozás) létrehozása. 

Pneumatikus-, relés (léptetőláncos) vezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven (flag-es léptetés).  

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken 

(utasításlistás, funkcióblokkos, sorrendi folyamatábrás) megírt programok átírása 

egyik programnyelvről a másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k 

esetén. Átírt programok ellenőrzése. 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 

üzemmódok kiválasztása. 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása. 

Hibakeresés 

100óra 
 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt 

berendezéseken. 

A programozó készülék bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés. 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre. 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

• TELEMECANIQUE PLC (check PLC, module diagnostics, set clock, 

update firmware, error code), LCD kijelző információi. Számítógép - PLC kapcsolat 

(communication setup), kapcsolat ellenőrzése. Program ellenőrzése (check the 

program, compare the program with module data). I/O editor, program ellenőrzés 

(Analyze program, view program errors). Forcing Input/Output Values, Animation 

üzemmód használata hibakeresésre. 

• OMRON PLC (status, clear memory, allocate memory, error log, PLC 

setup). Számítógép - PLC kapcsolat (communications), kapcsolat ellenőrzése. 

Program ellenőrzése (verify program, force - set data, program check). 

• FESTO PLC (Controller settings, Driver és I/O configurations). 

Számítógép - PLC kapcsolat (Communication Port Preferences), kapcsolat 

ellenőrzése. Program ellenőrzése (Project settings, Forcing Inputs and Outputs). 

Online üzemmód használata hibakeresésre (Control panel, breakpoints, Online 

Display használata). Hibakezelési lehetőségek (programmal és program nélkül, 

függvény modulok használata, hibakódok, Watchdog driver). 
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• Klöckner-Moeller PLC és project beállítások ellenőrzése. Számítógép - 

PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. Szimuláció beállításai (ciklus, töréspont). 

• SIEMENS PLC és project beállítások ellenőrzése (PLC-Info, PLC-

memory, I/O diagnosis). Számítógép - PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. 

Online üzemmód használata hibakeresésre (force variables, force outputs). 

• SCHNEIDER PLC és project beállítások ellenőrzése (Configurator). 

Számítógép - PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése (ethernet, modbus). Program 

ellenőrzése (analyze program). Online üzemmód használata hibakeresésre (Control 

panel, controller status, online events és diagnostics). Hibakezelési lehetőségek 

(Error Report). 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

XI. Villamosipar és elektronika ágazati alapozás 

  

Tantárgyak 

 

 

9. évf. 

 

10. évf. 

 

11. évf. 

 

12. évf. 

Elmélet 
11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkahelyi egészség és 

bitonság 

0,5    

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

elmélet 
Műszaki ismeretek 

1,5 1   

10005-12 Villamosipari 

alaptevékenységek elmélet 
Műszaki rajz  1   

Elektrotechnika  1 2  

Elektronika   2 4 
10003-12 Irányítástechnikai 

alapok elmélet Irányítástechnika    3 

Gyakorlat 
10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

gyakorlat 

Műszaki informatika  2   
Műszaki gyakorlatok 4    

10005-12 Villamosipari 

alaptevékenységek gyakorlat 
Elektrotechnika gyakorlat  2   
Elektronika gyakorlat   4 2 

10003-12 Irányítástechnikai 

alapok gyakorlat 
Irányítástechnika gyakorlat    2 

 Összesen: 6 7 8 11 
Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

9. évfolyam után: 70 óra Műszaki gyakorlatok 

10. évfolyam után: 105 óra Elektrotechnika gyakorlat 

11. évfolyam után. 140 óra Elektrotechnika gyakorlat  

A helyi tanterv az MNH SZFI honlapján, márciusban található, Kerettantervi MUNKAANYAG-ból készült, a 

hivatalos megjelenés előtt. 

A szakmai érettségi vizsgáról hivatalos információ nem áll rendelkezésre, így az érettségi témakörök nem sorolhatók 

fel, és az ezzel kapcsolatos feladatok nem ütemezhetők. 
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Munkahelyi egészség és biztonság 9. évfolyam 
0,5 óra/hét, 18 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információ feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 
 

Témakörök Tartalmak 

Munkavédelmi 

alapismeretek  

4óra 

 
 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége. Történeti áttekintés. A 

szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására 

szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, 

tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére. A munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a 

munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki 

tényezők..A megelőzés fontossága és lehetőségei. A munkavállalók 

egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében.  

A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 

egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és 

rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy). Veszélyes és ártalmas termelési tényezők. A 

munkavédelem fogalomrendszere, források. A munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII törvény fogalommeghatározásai. 

Munkahelyek kialakítása  

4óra 

 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai. A létesítés általános 

követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. Szociális 

létesítmények. Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és 

mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. Közlekedési útvonalak, 

menekülési utak, jelölések, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 
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veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. Tűzmegelőzés, tervezés, 

létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó 

központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgatás. 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 

kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás. Áruk fajtái, raktározás típusai. Munkahelyi rend és 

hulladékkezelés. Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. 

környezetvédelem célja, eszközei. 

Munkavégzés személyi 

feltételei  

2óra 
 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai 

ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka 

tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának 

szabályai. 

Munkaeszközök 

biztonsága  

2óra 

 

Munkaeszközök halmazai 

zerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  

meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 

tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és 

feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, 

ergonómiai követelmények. 

Munkakörnyezeti hatások  

2óra 

 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 

anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés 

jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek  

4óra 
 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
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törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető 

szabályai, a követelmények    normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve  a Kormány, illetve az 

ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további 

részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, 

létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés 

eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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Műszaki ismeretek 9. évfolyam 
1,5 óra/hét, 54 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x x  - 

1.3. kiselőadás x   - 

1.4. megbeszélés  x x - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt x x  - 

1.7. kooperatív tanulás  x  - 

1.8. szimuláció   x - 

1.9. házi feladat x x  - 

 
 

Témakörök Tartalmak 

Egyenáramú 

áramkörök  

18óra 

 

 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma.  

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás.  

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás. 
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Témakörök Tartalmak 

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

Mágneses tér és 

váltakozó áram  

18óra 
 

Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe, hiszterézis hurok. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 

Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

Fázisjavítás. 

Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 

Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Háromfázisú feszültségrendszerek. 

Transzformátorok. 

Villamos motorok és generátorok. 

Szakrajz alapjai  

18óra 

 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 

Lemeztárgy műszaki vázlata. 
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Témakörök Tartalmak 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 
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Műszaki gyakorlatok 9. évfolyam 
4óra/hét, 144 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése    - 

2.2. Leírás készítése x x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x  - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x   - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. Munkamegfigyelés adott szempontok x x  - 
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alapján 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x  - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 

7.3. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről x x  - 

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 

8.2. Technológiai minták elemzése x x  - 

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

8.4. Anyagminták azonosítása x x  - 

8.5. Tárgyminták azonosítása x x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Anyagok és szerszámok  

48óra 
 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.  

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás. 

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.  

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.  

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.  

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.  

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel.  

Furatok középpontjának előrajzolása.  

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel.  

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.  

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) 

megmunkálása, levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása.  

Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés. 

Mérések  

48óra 

 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.  

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a 

munkadarabra.  

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer 

használata, pontos leolvasása.  

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.  

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, 

lézeres kitűző használatával.  

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.  

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.  

Méret ellenőrzése idomszerrel.  

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

Mechanikai és villamos 

kötések  

48óra 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 
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Témakörök Tartalmak 

 Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).  

A szegecs méretének helyes megválasztása.  

Menetes alkatrészek ábrázolása.  

Csavarok fajtái, adatai.  

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok.  

Menetkészítés eszközei és szerszámai.  

A menetfúrás és a menetmetszés.  

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal.  

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása.  

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.  

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás 

anya).  

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés.  

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése.  

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.  

Csatlakozók kialakítása.  

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  
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Összevont Műszaki gyakorlatok 9. évfolyam 
70 óra 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése    - 

2.2. Leírás készítése x x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x  - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x   - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 
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6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x  - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 

7.3. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről x x  - 

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 

8.2. Technológiai minták elemzése x x  - 

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

8.4. Anyagminták azonosítása x x  - 

8.5. Tárgyminták azonosítása x x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Anyagok és szerszámok  

44óra 
 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. (ÖGY) 

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás. (ÖGY) 

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál. (ÖGY) 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. (ÖGY) 

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel. (ÖGY) 

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel. (ÖGY) 

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal. (ÖGY) 

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása. 

(ÖGY) 

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához. (ÖGY) 

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel. (ÖGY) 

Furatok középpontjának előrajzolása. (ÖGY) 

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel. (ÖGY) 

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése. (ÖGY) 

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. (ÖGY) 

Mérések  

8óra 
 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben. (ÖGY) 

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a 

munkadarabra. (ÖGY) 

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer 

használata, pontos leolvasása. (ÖGY) 

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. (ÖGY) 

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. (ÖGY) 

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, 

lézeres kitűző használatával. (ÖGY) 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. (ÖGY) 

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában. (ÖGY) 

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. (ÖGY) 

Méret ellenőrzése idomszerrel. (ÖGY) 

Mechanikai és villamos 

kötések  

18óra 
 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel). 

(ÖGY) 

A szegecs méretének helyes megválasztása. (ÖGY) 

Menetes alkatrészek ábrázolása. (ÖGY) 

Csavarok fajtái, adatai. (ÖGY) 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok. (ÖGY) 

Menetkészítés eszközei és szerszámai. (ÖGY) 

A menetfúrás és a menetmetszés. (ÖGY) 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal. (ÖGY) 

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása. 

(ÖGY) 

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal. (ÖGY) 

Csavarkötés létesítése csavaranyával. (ÖGY) 

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás 
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anya). (ÖGY) 

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. (ÖGY) 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. (ÖGY) 

A forrasztás művelete. (ÖGY) 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. (ÖGY) 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. (ÖGY) 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. (ÖGY) 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. (ÖGY) 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. (ÖGY) 

Csatlakozók kialakítása. (ÖGY) 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. (ÖGY) 
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Műszaki ismeretek 10. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x x  - 

1.3. kiselőadás x   - 

1.4. megbeszélés  x x - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt x x  - 

1.7. kooperatív tanulás  x  - 

1.8. szimuláció   x - 

1.9. házi feladat x x  - 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Fémek és ötvözetek  

14óra 
 

 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet.  

Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége 

Nemfémes anyagok  

12óra 

 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6.  

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 
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Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző 

tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, 

alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása megmunkálása, 

alkalmazása.  

Minőségbiztosítás  

10óra 
 

A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás.  

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 

A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 
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Műszaki rajz 10. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Vetületi ábrázolás  

12óra 
 

 

Térbeli alakzatok csoportosítása. 

Vetítési módok, merőleges vetítés.  

Térelemek. 

Térelemek ábrázolása képsíkon. 

Ábrázolás két képsíkos rendszerben. 

Három képsíkos ábrázolás. 

Vetítés a harmadik képsíkra. 

A képsíkok egyesítése. 
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Térelemek ábrázolása három képsíkos rendszerben. 

Az európai és az amerikai nézetrend. 

A kocka vetületi ábrázolása. 

A kocka hálórajza. 

Pont azonosítása a kocka felszínén. 

Kocka síkmetszése. 

A hasáb vetületi ábrázolása. 

A hasáb hálórajza. 

A hasáb síkmetszése. 

A gúla vetületi ábrázolása. 

A gúla hálórajza. 

Forgástestek származtatása leíró egyenessel, leírókörrel. 

A gúla síkmetszése és palástkiterítése. 

Forgástestek vetületei.  

A henger vetületi ábrázolása. 

A henger hálórajza. 

Pont azonosítása a henger palástfelületén. 

A henger síkmetszése és palástkiterítése. 

A kúp vetületi ábrázolása. 

A kúp hálórajza. 

Pont azonosítása a kúp palástfelületén. 

A kúp síkmetszése és palástkiterítése. 

A gömb vetületi ábrázolása. 

A gömb síkmetszése. 

Axonometrikus ábrázolási módok. 

Egyméretű, kétméretű és frontális axonometria. 

Síklapú testek axonometrikus ábrázolása. 

Csonkolt síklapú testek vetületei. 

Csonkolt forgástestek vetületei. 

Géprajzi 

alapismeretek  

12óra 

 

A metszeti ábrázolás elve. 

A metszeti ábrázolás jelölése. 

Metszetek fajtái. 

Egyszerű metszetek. 

Összetett metszetek. 

Szelvények rajzolása.  

A metszeti ábrázolás szabályai. 

Géprajzi egyszerűsítések. 

Áthatások egyszerűsített ábrázolása. 

Részvetületek alkalmazása. 

Félvetület. 

Törésvonallal megszakított ábrázolás. 

Résznézet. 

Helyi nézet. 

Kiemelt részlet. 

Ismétlődő alakzatok ábrázolása. 

Különleges ábrázolási módok 

Síkfelület jelölése átlókkal.  

Csatlakozó alkatrészek jelölése. 

Mozgó alkatrészek szélső helyzete. 

Felvételi vázlat készítése a befoglaló formából kiindulva vagy elemekből.  

A méretmegadás általános szabályai. 

Különleges méretmegadások és egyszerűsítések. 

A mérethálózat kialakítása. 

Műszaki követelmények szöveges megadása. 

Felületi érdesség jelölése. 

Mérettűrés megadása rajzon. 

Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok. 

Csavarmenetek és menetes alkatrészek ábrázolása. 

Csavarmenetek méretmegadása. 
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Csavarkötések ábrázolása. 

Ék, retesz és bordás kötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek és rögzítő elemek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása.  
Villamosipari szakrajz 

alapjai  

12óra 
 

A villamos rajzok fajtái. 

Egyvonalas kapcsolási rajz. 

Tömbvázlat. 

Elvi rajz. 

Általános kapcsolási rajz. 

Áramútrajz. 

Méretezési részletrajz. 

Elrendezési rajz. 

Bekötési rajz. 

Szerelési rajz. 

Nyomtatott áramköri rajz. 

Állapotdiagram, idődiagram. 

Vezetékek rajzjelei és jelképes ábrázolása. 

Áramforrások rajzjelei. 

Feszültségrendszerek jelölése. 

Villamos készülékek rajzjelei. 

Kondenzátorok rajzjelei. 

Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. 

Érintkezőfajták és kapcsolók rajzjelei. 

Félvezetők rajzjelei. 

Különféle mérőműszerek jelölése. 

Fényforrások. 

Csatlakozások. 

Olvadóbiztosítók. 

Villamos gépek. 

Generátorok jelölése. 

Félvezetők rajzjelei. 
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Elektrotechnika 10. évfolyam 
1óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Villamos áramkör  

12óra 
 

 

A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 
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Villamos ellenállás. 

Ohm törvénye. 

Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 

 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 

 Csillag-delta átalakítás. 

Passzív és aktív 

hálózatok  

18óra 

 

Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 

Rövidrezárás. 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 

Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 
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Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 

A villamos áram 

hatásai  

6óra 

 

A villamos áram hatásai. 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai.  

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 

A villamos áram vegyi hatása. 

Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

 A villamos áram mágneses hatás. 

  Elektromágnes. 

Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

  Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 
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Műszaki informatika gyakorlat 10. évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Számítógép terem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.3. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Informatikai 

alapismeretek  

18óra 
 

 

Informatikai alapfogalmak. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Hardver alapismeretek. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compact flash stb.). 

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 

Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása. 

Operációs rendszerek fogalma. 
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Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.  

Rendszeres biztonsági mentések fontossága.  

Adatmentés.  

Jelszavas állományvédelem, attribútumok.  

Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, rendszeres 

biztonsági mentések. 

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás. 

Állományok elérése, teljes elérési út. 

Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 

Vírusok típusai. 

Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése. 

Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta szoftver, 

licencszerződés, copyright, shareware, freeware, demo, public domain, szabad 

szoftverek, creative commons. 

Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának ismerete. 

Irodai alkalmazások 

36óra 

 

Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Formázási műveletek.   

Helyesírás ellenőrzése. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Táblázatok használata.  

Nyomtatás.  

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása, 

adattípusok. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 

Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány 

és munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  

Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  

Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 

Számítógépes hálózatok 

használata  

18óra 
 

Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, hálózatválasztás. 

Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

Biztonságos jelszó. 

Hálózati nyomtatás lehetőségei.  

Az internet felépítése, szolgáltatásai.  

Hálózat adta visszaélési lehetőségek: levélszemét, kéretlen levelek, jelszavak 

megőrzése, személyes információk tárolása (e-mail-ok, címlisták). 

Távoli elérés használata. 

Távsegítség engedélyezésével járó veszélyek, azok kivédése. 

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 
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Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése, 

protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Műveletek levelekkel. 

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése.  

Az interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák, ftp, 

chat. 

Online fordítók használata. 
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Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o
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tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 
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6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Forrasztási gyakorlat 

24óra 

 

 

Forrasztott  kötés típusai.  

      Keményforrasztás.  

      Lágyforrasztás.  

Lágyforrasztás kivitelezése.  

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése.  

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Forrasztási gyakorlat.  

Vezetékek, kábelek, huzalozás.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése.  

Villamos 

mérőműszerek  

24óra 

 

A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és pontosságuk 

szerint.  

Analóg műszerek.  

Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

Elektromechanikus műszerek jellemzői.  

Méréshatár.  

Érzékenység.  

Műszerállandó.  

Pontosság.  

Fogyasztás.  

Állandó mágnesű műszerek.  

Állandó mágnesű ampermérők.  

Állandó mágnesű voltmérők.  

Deprez-műszerek alkalmazása.  

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása.  

Lágyvasas műszerek.  

Lágyvasas műszerek alkalmazása.  

Hányadosmérők.  

Egyenáramú mérések 

24óra 

 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.  

Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel.  

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Ellenállásmérés.  

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával  

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal.  

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata.  

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata.  

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff huroktörvényének 

igazolása.  

Ellenállások párhuzamos  kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff csomóponti 

törvényének igazolása.  
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Feszültségosztók vizsgálata.  

Potenciométerek vizsgálata.  

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése. 

Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése.  

Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése.  
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Összevont Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 
105 óra 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o
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tá

s 
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sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 
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6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Forrasztási gyakorlat 

55óra 

 

 

Forrasztott  kötés típusai. (ÖGY) 

      Keményforrasztás. (ÖGY) 

      Lágyforrasztás. (ÖGY) 

Lágyforrasztás kivitelezése. (ÖGY) 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése. (ÖGY) 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. (ÖGY) 

A forrasztás művelete. (ÖGY) 

Forrasztási gyakorlat. (ÖGY) 

Vezetékek, kábelek, huzalozás. (ÖGY) 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. (ÖGY) 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. (ÖGY) 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. (ÖGY) 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. (ÖGY) 

Elektromechanikus csatlakozók. (ÖGY) 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. (ÖGY) 

Csatlakozók kialakítása. (ÖGY) 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése. (ÖGY) 

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. (ÖGY) 

A fóliamintázat kialakítása. (ÖGY) 

A szitanyomás technológiája. (ÖGY) 

Eszközök, segédanyagok. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök maratása. (ÖGY) 

Forrasztandó felületek előkészítése. (ÖGY) 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. (ÖGY) 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, 

polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. (ÖGY) 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. (ÖGY) 

Alkatrészválasztás szempontjai. (ÖGY) 

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. (ÖGY) 

Alkatrészek jelölése. (ÖGY) 

Villamos 

mérőműszerek  

10óra 
 

A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és pontosságuk 

szerint. (ÖGY) 

Analóg műszerek. (ÖGY) 

Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

Elektromechanikus műszerek jellemzői. (ÖGY) 

Méréshatár. (ÖGY) 

Érzékenység. (ÖGY) 

Műszerállandó. (ÖGY) 

Pontosság. (ÖGY) 

Fogyasztás. (ÖGY) 

Deprez-műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Lágyvasas műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

A kereszttekercses műszer alkalmazása. (ÖGY) 

Indukciós műszerek.  
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Indukciós műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Regisztráló műszerek. (ÖGY) 

Digitális műszerek. (ÖGY) 

Digitális műszerek felépítése.  

Digitális frekvencia- és időmérők. 

Digitális egyenfeszültség-mérők.  

Digitális multiméterek. (ÖGY) 

Digitális műszerek jellemzői. (ÖGY) 

Megjeleníthető számjegyek száma. (ÖGY) 

Mérési tartományok. (ÖGY) 

Felbontás. (ÖGY) 

Pontosság. (ÖGY) 

Bemeneti impedancia. (ÖGY) 

Egyenáramú mérések 

40óra 

 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel. (ÖGY) 

Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel. (ÖGY) 

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel. (ÖGY) 

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel. (ÖGY) 

Ellenállásmérés. (ÖGY) 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján (ÖGY) 

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján (ÖGY) 

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával (ÖGY) 

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával (ÖGY) 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. (ÖGY) 

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata. (ÖGY) 

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata. (ÖGY) 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff huroktörvényének 

igazolása. (ÖGY) 

Ellenállások párhuzamos  kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff csomóponti 

törvényének igazolása. (ÖGY) 

Feszültségosztók vizsgálata. (ÖGY) 

Potenciométerek vizsgálata. (ÖGY) 

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése. (ÖGY)  

Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése. 

(ÖGY) 
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Elektrotechnika 11. évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
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Témakörök Tartalmak 

Aktív hálózatok. 

Villamos tér  

18óra 

 

 

Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 

A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 

Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 

Mágneses tér. 

Elektromágneses 

indukció 

18óra 
 

Mágneses tér. 

Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

Mágneses kör. 

A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 
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Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 

A kikapcsolás folyamata. 

Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 
Váltakozó áramú hálózatok  

36óra 

 

Szinuszos mennyiségek. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménytényező. 

Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 
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A háromfázisú rendszer teljesítménye. 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 

Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. 

Aszinkrongépek. 

Egyenáramú gépek. 
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Elektronika 11. évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
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Villamos áramköri 

alapismeretek  

18óra 

 
 

Aktív áramköri elemek. 

Passzív áramköri elemek. 

Lineáris áramköri elemek. 

Nemlineáris áramköri elemek. 

Aktív áramkör.  

Passzív áramkör.  

Lineáris áramkör.  

Nemlineáris áramkör.   

Kétpólusok. 

Aktív kétpólus.  

Ideális feszültséggenerátorok. 

Valóságos feszültséggenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Ideális áramgenerátorok. 

Valóságos áramgenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív kétpólusok. 

Passzív kétpólusok. 

Felépítése: Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek kombinációja. 

Helyettesítő képe. 

Aktív kétpólusok helyettesítő képe. 

Thevenin tétel. 

Norton tétel. 

Négypólusok  

18óra 

 

Definíció, rajzjel. 

Aktív négypólusok. 

Passzív négypólusok.   

Lineáris négypólusok.   

Nemlineáris négypólusok.   

Szimmetrikus négypólusok.  

Ábrázolásuk. 

Földszimmetrikus négypólusok.   

Ábrázolásuk. 

Négypólusok paraméterei. 

Impedancia paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Átviteli impedancia nyitott bemenetnél. 

Átviteli impedancia nyitott kimenetnél. 

Kimeneti impedancia. 

Admittancia paraméterek. 

Bemeneti admittancia. 

Átviteli admittancia rövidrezárt bemenetnél. 

Átviteli admittancia rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia. 

Hibrid paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén. 

Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén. 

Inverz hibrid paraméterek. 

Üresjárási bemeneti vezetőképesség. 

Rövidzárási áramvisszahatás. 

Üresjárási feszültségerősítési tényező. 

Rövidzárási kimeneti ellenállás. 
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Négypólusok feszültségátvitele. 

A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége. 

Félvezetők  

36óra 

 

Félvezető diódák. 

A PN átmenet felépítése és működése. 

A határréteg kialakulása. 

A félvezető dióda felépítése és működése. 

A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése. 

A félvezető dióda záróirányú előfeszítése. 

A dióda karakterisztikája, jellemző adatai. 

A félvezető diódák típusai. 

Egyenirányító diódák. 

Zener-diódák. 

Tűsdiódák. 

Kapacitásdiódák. 

Alagútdiódák. 

Schottky diódák. 

Tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok felépítése. 

A bipoláris tranzisztor működése. 

A bipoláris tranzisztor alapegyenletei. 

A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai. 

A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi. 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatai. 

A bipoláris tranzisztor határértékei. 

A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére. 

Unipoláris tranzisztorok. 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

MOSFET tranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai. 

Erősáramú félvezető eszközök. 

Négyrétegű diódák. 

Tirisztorok. 

Vezérlő elektódával kikapcsolható tirisztor. 

Tirisztortetródák. 

Változtatható áramú kapcsolódióda (DIAC). 

Kétirányú tirisztor trióda (TRIAC). 

Egyátmenetű tranzisztor  (UJT). 

Optoelektronikai alkatrészek. 

Fotoellenállás. 

Fotodióda. 

Fotoelemek. 

Fototranzisztorok. 

Fényt kibocsátó dióda (LED). 
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Elektronika gyakorlat 11. évfolyam 
4óra/hét, 144 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 
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6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

Váltakozó áramú 

alapmérések  

48óra 

 
 

Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése.  

 Induktivitás mérése.  

 Kondenzátor kapacitásának mérése.  

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata.  

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével.  

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata.  

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) 

vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos 

rezgőkör) vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.  

Hangfrekvenciás generátorok vizsgálata.  

 Kezelőszervek.  

 Beállítási lehetőségek.  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

 Kezelőszervek.  

 Beállítási lehetőségek.  

Mérések oszcilloszkóppal.  

 Amplitúdó mérése.  

Periódus idő mérése.  

 Frekvenciamérési módszerek.  

 Fázisszög mérési módszerek.  

 RC feszültségosztó vizsgálata.  

 Wien-osztó vizsgálat.  

Elektronikai eszközök 

mérése  

48óra 
 

Félvezető diódák vizsgálata.  

Szilícium és germánium diódák jellemzőinek felvétele.  

Zener–dióda jelleggörbéjének felvétele.  

Négypólusok jellemzőinek meghatározása.  

Bipoláris és unipoláris tranzisztorok jellemzőinek mérése.  

  Bipoláris tranzisztor jelleggörbéjének felvétele.  

   Bemeneti jelleggörbe meghatározása.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

  Unipoláris tranzisztor jelleggörbéinek felvétele.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

Félvezetők jellemzőinek geometriai értelmezése és szerkesztéses meghatározása.  

  Dióda paramétereinek meghatározása szerkesztéssel.  

  Tranzisztor paramétereinek meghatározása szerkesztéssel.  

Dinamikus jellemzők meghatározása.  

Dióda dinamikus jellemzőinek meghatározása váltakozó áramú módszerrel.  

 Speciális félvezetők és alkalmazásaik.  
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  Zener-diódás elemi stabilizátor.  

  Alagútdióda vizsgálata.  

  Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata.  

 Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.  

  Egyutas egyenirányító vizsgálata.  

  Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.  

 Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.  

  Tirisztor jellemzőinek mérése.  

  Triak jellemzőinek mérése.  

 Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.  

  Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.  

  Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata.  

 

Áramkörök építése, 

vizsgálata  

48óra 

 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása.  

A szitanyomás technológiája.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési 

sorrend, polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség, alkatrészek jelölése.  

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).  

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése).  

Az áramkör funkcionális vizsgálata.  

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, 

meghatározása és beállítása.  

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.    

A mérési eredmények kiértékelése.  

Hibakeresés.  

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés.  

Hibás javítási egység meghatározása.  

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának 

megfelelően.  

A javított áramkör beüzemelése.  

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése.  

A javítási művelet dokumentálása.  

 

 



43 

 

Összevont Elektronika gyakorlat 11. évfolyam 
140 óra 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 



44 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

Váltakozó áramú 

alapmérések  

40óra 

 
 

Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

 Induktivitás mérése. (ÖGY) 

 Kondenzátor kapacitásának mérése. (ÖGY) 

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata. (ÖGY) 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos 

rezgőkör) vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése. (ÖGY) 

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat. (ÖGY) 

 Kezelőszervek. (ÖGY) 

 Beállítási lehetőségek. (ÖGY) 

Mérések oszcilloszkóppal. (ÖGY) 

 Amplitúdó mérése. (ÖGY) 

Periódus idő mérése. (ÖGY) 

 Frekvenciamérési módszerek.  

 Fázisszög mérési módszerek.  

 RC feszültségosztó vizsgálata.  

 Wien-osztó vizsgálat.  

Elektronikai eszközök 

mérése  

50óra 

 

Félvezető diódák vizsgálata. (ÖGY) 

Szilícium és germánium diódák jellemzőinek felvétele. (ÖGY) 

Zener–dióda jelleggörbéjének felvétele. (ÖGY) 

Bipoláris és unipoláris tranzisztorok jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

  Bipoláris tranzisztor jelleggörbéjének felvétele.  

   Bemeneti jelleggörbe meghatározása.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

  Unipoláris tranzisztor jelleggörbéinek felvétele.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.   

Dinamikus jellemzők meghatározása.  

Dióda dinamikus jellemzőinek meghatározása váltakozó áramú módszerrel.  

 Speciális félvezetők és alkalmazásaik. (ÖGY) 

  Zener-diódás elemi stabilizátor. (ÖGY) 

  Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata. (ÖGY) 

 Egyszerű egyenirányítók vizsgálata. (ÖGY) 

  Egyutas egyenirányító vizsgálata. (ÖGY) 

  Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata. (ÖGY) 

 Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása. (ÖGY) 

  Tirisztor jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

  Triak jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

 Teljesítményszabályozó áramkörök mérése. (ÖGY) 

  Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata. (ÖGY) 

  Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata. (ÖGY) 

Áramkörök építése, 

vizsgálata  
50óra 

 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése. (ÖGY) 

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. (ÖGY) 

A fóliamintázat kialakítása. (ÖGY) 

A szitanyomás technológiája. (ÖGY) 
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Eszközök, segédanyagok. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök maratása. (ÖGY) 

Forrasztandó felületek előkészítése. (ÖGY) 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. (ÖGY) 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési 

sorrend, polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. (ÖGY) 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. (ÖGY) 

Alkatrészválasztás szempontjai. (ÖGY) 

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség, alkatrészek jelölése. (ÖGY) 

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan). (ÖGY) 

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése). (ÖGY) 

Az áramkör funkcionális vizsgálata. (ÖGY) 

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, 

meghatározása és beállítása. (ÖGY) 

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése. (ÖGY)   

A mérési eredmények kiértékelése. (ÖGY)   

Hibakeresés. (ÖGY) 

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés. (ÖGY) 

Hibás javítási egység meghatározása. (ÖGY) 

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának 

megfelelően. (ÖGY) 

A javított áramkör beüzemelése. (ÖGY) 

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése. (ÖGY) 

A javítási művelet dokumentálása. (ÖGY) 
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Elektronika 12. évfolyam 
4óra/hét, 128 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x - 

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x - 

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x - 
 

Témakörök Tartalmak 

Erősítők  

32óra 
 

 

Alapfogalmak.   

Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 
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Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Erősítő áramkörök. 

Erősítők jellemzői. 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

Emitterkapcsolású erősítőfokozat. 

Kollektorkapcsolású erősítőfokozat. 

Báziskapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 

Source-kapcsolású erősítőfokozat. 

Drain-kapcsolású erősítőfokozat. 

Gate-kapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Zajviszonyok az erősítőkben. 

Az erősítőkben keletkező zajok forrása. 

Az erősítőkben keletkező zajok típusai. 

Az erősítők zajtényezője. 

Torzítások az erősítőkben. 

Lineáris torzítások. 

Nemlineáris torzítások. 

Visszacsatolás. 

Visszacsatolás elve. 

A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire. 

A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása. 

Műveleti erősítők  

32óra 

 

Egyenáramú erősítők 

Differenciálerősítők. 

Fázisösszegző áramkör. 

Darlington-kapcsolás. 

Tranzisztoros áramgenerátorok. 

Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 

Integrált műveleti erősítők. 

Integrált műveleti erősítő tulajdonságai. 

Az ideális műveleti erősítő. 

A valóságos műveleti erősítő. 

Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 

Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 

Nem invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők: 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők. 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Különbségképző áramkör. 

Előjelfordító feszültségösszegző áramkör. 

Műveleti erősítők munkapont beállítása. 

A bemeneti nyugalmi áram biztosítása. 

Ofszet feszültség kompenzálása. 

Ofszet áram kompenzálása. 

Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása. 

Műveleti erősítők alkalmazásai. 

Váltakozó feszültségű erősítők. 

Aktív szűrőkapcsolások. 

Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában. 
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Integráló műveleti erősítős kapcsolás. 

Differenciáló műveleti erősítős kapcsolása. 

Impulzustechnika  

32óra 

 

Impulzus jellemzők. 

Felfutási idő. 

Lefutási Idő. 

Túllövés. 

Tetőesés. 

Impulzus idő. 

Periódus idő. 

Impulzus ismétlődési frekvencia. 

Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

Lineáris jelformáló áramkörök. 

Differenciáló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Integráló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Nemlineáris jelformáló áramkörök. 

Félvezető dióda kapcsolóüzemben. 

Sorsos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Párhuzamos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Kettős vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Multivibrátorok. 

Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

Astabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel- és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Monostabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel- és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Bistabil multivibrátor. 

Felépítés.  

Működés.  

Munkaponti adatok. 
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Impulzus fel-és lefutási idő. 

Impulzus kitöltési tényező. 

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Schmitt-trigger. 

Digitális technika alapjai 

32óra 

Az analóg és digitális jelfeldolgozás lényege és összehasonlításuk. 

A logikai rendszer, mint a digitális eszközök elvi absztrakciója. 

Számábrázolási módok és az aritmetikai műveletekre gyakorolt hatásuk. 

Kódok: 

  Bináris, BCD, Excess-3, Hamming. 

  Egylépéses kódok: 

   Johnson, Gray. 

A logikai hálózatok alaptörvényei. 

  A Boole-algebra alkalmazása a működés leírására. 

Logikai alapműveletek. 

Negáció (invertálás). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

VAGY (OR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

ÉS (AND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-VAGY (NOR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-ÉS (NAND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Kizáró-VAGY (XOR). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Logikai függvények megadási módjai. 

Szöveges függvény megadás. 

Algebrai függvény megadás. 

Grafikus függvény megadás. 

Idődiagrammos függvény megadás. 

Kapcsolási rajz. 

Kombinációs hálózatok. 

Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

Logikai hálózatok tervezése. 

Algebrai egyszerűsítés. 

Boole-algebra szabályai. 

A kombinációs rendszerek leírása igazságtáblával. 

Diszjunktív és konjuktív normálalakok felírása. 
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Grafikus egyszerűsítés. 

V-K tábla. 

Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök 

segítségével. 

A kombinációs áramkörök hazárdjelenségének okai, megszüntetésük módja. 

Két- és többszintű hálózatok. 

Logikai alapáramkörök. 

  Logikai változók fizikai megjelenítése. 

  Logikai áramkörök jellemző adatai. 

   Tápfeszültség. 

   Logikai szintek. 

   Zajtartalék. 

   Bemeneti terhelhetőség. 

   Kimeneti terhelhetőség. 

   Teljesítményfelvétel. 

   Jelterjedési idő. 

  Diódás kapuáramkörök. 

  Inverterek. 

  Logikai áramköri rendszerek. 

   Bipoláris és MOS logikai integrált áramkörök. 

   Bipoláris logikai áramkör családok. 

    Ellenállás-tranzisztor logika (RTL). 

    Dióda-tranzisztor logika (DTL). 

    Tranzisztor-tranzisztor logika (TTL). 

     Totempole kimenet. 

Open-collektoros kimenet. 

Tree-state kimenet. 

    Emittercsatolású logika (ECL). 

    Integrált injekciós logika( IIL). 

   MOS logikai áramkörcsaládok. 

    N-MOS logikai áramkörök. 

    CMOS (Komplementer-MOS) áramkörök. 

  Különböző áramkörcsaládok illesztése. 

Sorrendi hálózatok. 

  A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása. 

  Elemi sorrendi áramkörök. 

  Aszinkron hálózatok tervezése. 

  Szinkron hálózatok tervezése. 
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Irányítástechnika 12. évfolyam 
3óra/hét, 96 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 
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o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x  

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x  

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x  
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Irányítástechnikai 

alapismeretek  

24óra 

 

 

Az irányítás fogalma. 

Irányítási példák. 

Az irányítás részműveletei: 

Érzékelés (információszerzés). 

Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján). 

Rendelkezés. 

Beavatkozás. 

Az irányítási rendszer felépítése. 

  A jelhordozó és a jel fogalma. 

  Az analóg és a digitális jel. 

  Az irányítási rendszer fő részei: 

irányító berendezés. 

irányított berendezés. 

  Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 

az elem. 

a szerv. 

a jelvivő vezeték. 

Az irányítás fajtái: 

a rendelkezés létrejötte szerint: 

kézi. 

önműködő. 

  a hatáslánc szerint: 

vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 

szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

szerkezeti vázlat. 

működési vázlat. 

hatásvázlat. 

Az irányításban használt segédenergiák. 

  A segédenergiák fajtái: 

villamos. 

pneumatikus. 

hidraulikus. 

vegyes. 

Az irányításban használt segédenergiák alkalmazása. 

  A villamos segédenergia előnye, hátránya. 

  A pneumatikus segédenergia előnye, hátránya. 

  A hidraulikus segédenergia előnye, hátránya. 

 Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók. 

Huzalos mérő-átalakítók. 

   Hőmérséklet-érzékelő ellenállások. 

   Fényérzékelő ellenállások. 

   Kapacitív átalakítók. 

   Induktív átalakítók. 

Villamos irányított berendezések, villamos gépek. 

 Aszinkrongépek. 

 Szinkrongépek. 

 Egyenáramú gépek. 

 Törpemotorok. 

. 

Vezérlés  

42óra 

 

A vezérlési vonal. 

A vezérlési vonal részei. 

A vezérlési vonal jelei. 

A vezérlési vonal jellemzői. 

A vezérlések fajtái. 

A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 
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Érzékelő szervek. 

Kapcsolókészülékek. 

 Kézi kapcsolók. 

 Nyomógombok. 

 Reed-kontaktus. 

 Mikrokapcsolók. 

 Érintkező mentes, elektronikus kapcsolók. 

Beavatkozó szervek. 

 Mágneskapcsolók. 

Reed-relé. 

 Mágnesszelepek. 

 Villamos szervomotorok. 

 Membránmotoros szelep. 

 Relék. 

  Elektromechanikai relék. 

   Semleges relék. 

   Polarizált relék. 

   Időrelék. 

    késleltetve meghúzó. 

    késleltetve elengedő. 

    késleltetve meghúzó és elengedő. 

  Hőrelék. 

 Időzítő- és ütemező készülékek. 

Az áramút rajz. 

Rajzjelek. 

 Tervjelek. 

Alapvető villamos relé kapcsolások: 

 Meghúzatás. 

 Öntartás. 

 A relé ejtése. 

 Reteszelés. 

 Nyomógombos keresztreteszelés. 

Elemi relés vezérlések: 

 Távvezérlés. 

Indítás több helyről. 

Leállítás több helyről. 

 Villamos motor indításának vezérlése. 

 Villamos motorok fékezésének vezérlése. 

 Forgásirányváltás. 

Fordulatszám-változtatás. 

Összetett relés vezérlések: 

 Tervezési példa. 

Áramút rajzok analizálása. 

 Relés vezérlés tervezése.   

Elektronikus vezérlések. 

Szabályozás  

30óra 

 

A szabályozási kör. 

A szabályozási kör jellegzetességei. 

A szabályozási kör részei. 

A szabályozási kör jelei. 

A szabályozási kör jellemzői. 

A szabályozási kör szervei. 

Érzékelő szervek. 

Alapjel képző szervek. 

Különbségképző szervek. 

Jelformáló szervek. 

Erősítők. 

Végrehajtó szervek. 

Beavatkozó szervek. 

Egységes szabályozórendszerek. 
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Egységes jelek. 

Villamos távadók.  

 Élő nullapontú rendszerek . 

A szabályozások felosztása. 

Az alapjel időbeli lefolyása szerint. 

A hatáslánc jeleinek folytonossága szerint. 

A szabályozás folyamatossága szerint. 

A rendszer szerkezete szerint. 

A szabályozások ábrázolási módjai. 

A tag fogalma és értelmezése. 

Az átviteli tényező. 

A tagok csoportosítása jelátvitel szerint. 

Arányos tag. 

Integráló tag. 

Differenciáló tag. 

Holtidős tag. 

Energiatárolók. 

Stabilitás. 

A jelátvivő tagok dinamikus tulajdonságai. 

A vizsgáló jel. 

Az átmeneti függvény. 

Az arányos szabályozás és hatásvázlata. 

Az integrálszabályozás és hatásvázlata. 

A PI szabályozó. 

D hatással kiegészített szabályozó. 

A PD szabályozó. 

PID szabályozó. 

Hangolás. 

Egységrendszerű szabályozók. 
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Elektronika gyakorlat 12. évfolyam 
2óra/hét, 64 óra/év elmélet 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so
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rt
- 

b
o
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tá
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tá
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 
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6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 
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Erősítők építése és 

mérése  
21óra 

 
 

Mérési elvek. 

 Egyenáramú jellemzők mérése. 

  Tápfeszültség. 

  Nyugalmi áramfelvétel. 

  Munkaponti adatok. 

  Stabilitás. 

 Váltakozó áramú jellemzők. 

  Feszültségerősítés. 

  Áramerősítés. 

  Teljesítményerősítés sávközépi frekvencián. 

  Az erősítés frekvenciamenete. 

  Alsó és felső határfrekvencia. 

  Fázismenet. 

  Bemeneti ellenállás. 

  Kimeneti ellenállás. 

  Az erősítő érzékenysége. 

  Kivezérelhetőség. 

  Torzítás. 

  Zajtényező. 

Az alapkapcsolások vizsgálata. 

Erősítőosztályok vizsgálata. 

Bipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Közös emitteres alapkapcsolás mérése. 

  Közös kollektoros alapkapcsolás mérése. 

Unipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Source-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

  Drain-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata. 

Az erősítő alapáramkör néhány jellemzőjének mérése. 

Műveleti erősítős invertáló alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítős követő alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítővel kialakított impulzustechnikai áramkörök építése és mérése. 

 Műveleti erősítők alkalmazásai. 

  Aktív szűrők vizsgálata. 

Műveleti erősítős összegző áramkör vizsgálata. 

Műveleti erősítős komparátorok vizsgálata. 

Egyenirányító megépítése és vizsgálata. 

Erősítő alapkapcsolás építése, bemérése és javítása. 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése. 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése. 

Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

 

Impulzustechnikai 

mérések  
21óra 
 

Impulzus jellemzők mérése. 

 Felfutási idő. 

 Lefutási Idő. 

 Túllövés. 

 Tetőesés. 

 Impulzus idő. 

 Periódus idő. 

 Impulzus ismétlődési frekvencia. 
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 Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 

 Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

  Differenciáló áramkör mérése.  

  Integráló áramkör mérése.  

 Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

  Félvezető dióda kapcsolóüzemben.  

  Sorsos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás.    

  Kettős vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

 Multivibrátorok vizsgálata. 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

  Astabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező. 

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Monostabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó.   

     Jelalak. 

  Bistabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Schmitt-trigger vizsgálata. 

Digitális áramkörök 

vizsgálata  

22óra 

 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése. 

 Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

 Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

 Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

 Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

Digitális áramkörök lehetséges hibáinak felismerése és javítása. 

  Digitális áramköri hibák típusai. 

A hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafelé lépegető és 

nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

Logikai kapuk működésének elemzése.  

TTL-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos jellemzői. 

CMOS-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos jellemzői. 

 Logikai kapuk összekötése. 

 Univerzális logikai kapuk (NAND, NOR) használata. 

Kombinációs logikai áramkörök vizsgálata. 

Kombinációs hálózat kimeneti feszültségszintjeinek mérése különböző bemeneti 
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kombinációk esetén. 

Igazság tábla felvétele. 

Időfüggvény felvétele, logikai függvény meghatározása. 

Statikus hazárd vizsgálata. 

Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata. 

 Kódoló áramkör vizsgálata. 

  Működési vizsgálata. 
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Irányítástechnika gyakorlat 12. évfolyam 
2óra/hét, 64 óra/év elmélet 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése  x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x  - 

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x  - 

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x  - 

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x  - 

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x  - 

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x  - 

6.3. Műveletek gyakorlása  x  - 
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7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 

 
 

 
Témakörök Tartalmak 

Villamos irányítások 

építőelemei és 

készülékei  

21óra 

 

 

Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók mérése. 

Huzalos mérő-átalakítók mérése. 

Hőmérséklet-érzékelő ellenállások mérése. 

Fényérzékelő ellenállások mérése. 

Kapacitív átalakítók mérése. 

Induktív átalakítók mérése. 

Villamos készülékek felépítése, bekötése.  

Kapcsolókészülékek.  

  Kézi kapcsolók.  

  Nyomógombok. 

  Mechanikus végállás érzékelők.  

Mágneskapcsoló.  

Relé.  

Villamos készülékek jellemzőinek mérése. 

 Villamos érintkezők. 

  Az érintkezők átmeneti ellenállásának vizsgálata. 

Mágneskapcsoló felépítése, vizsgálata. 

Elektromechanikus relék felépítése. 

Elektromechanikus relék vizsgálata. 

 Relé meghúzása. 

 Relé elengedés. 

Időrelék felépítése. 

Időrelék vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó időrelé vizsgálata. 

  késleltetve elengedő időrelé vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó és elengedő időrelé vizsgálata. 

Elektronikus relék felépítése, vizsgálata. 

Logikai feltételek realizálása relék segítségével. 

Tagadás, ÉS kapcsolat, VAGY kapcsolat megvalósítása relékkel. 

Vezérlési feladatok  

22óra 

 

Egyszerű vezérlési feladatok:  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása.  

Öntartás:  

Elengedésre kitüntetett (dominánsan törlő).  

Meghúzásra kitüntetett (dominánsan beíró).  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása távvezérléssel több helyről.  

Direkt-, indirekt vezérlés.  

A villamos reteszelés elve.  

 Egyszerű nyomógombos reteszelő kapcsolás.  

 Nyomógombos keresztreteszelés.  

Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel: 

  3 változós logikai feladat.   

4 változós logikai feladat.   

Időrelék gyakorlati alkalmazása: 

 késleltetve meghúzó. 
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 késleltetve elengedő. 

 késleltetve meghúzó és elengedő. 

Lépcsőházi világítás áramutas kapcsolásának megtervezése, összeállítása.  

Összetett vezérlések tervezése, megvalósítása. 

 Sorrendi vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Lefutó vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Villamos motorok indításának vezérlése.  

 Nyomógombos közvetlen vezérlés.  

Forgásirányváltás.  

  A háromfázisú aszinkronmotor forgásirányváltása.  

Az egyenáramú motorok forgásirányváltása.  

Az aszinkronmotor fordulatszám változtatása.  

 

Szabályozások  

21óra 

 

Távadók. 

Nyílt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Zárt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Példák analóg villamos kimenetű távadóra. 

Áramtávadók. 

 Alapjelképzők. 

  Feszültségstabilizátorok. 

  Egyenáram-stabilizátorok. 

 Különbségképzők. 

  Különbségképző differenciálerősítő. 

 Jelerősítők és jelformálók. 

  Jelerősítő kapcsolás műveleti erősítővel. 

  Arányos jelformáló tag műveleti erősítővel. 

  Határoló invertálóerősítő műveleti erősítővel. 

Az átviteli tagok típusai, vizsgálata. 

 Időkésés nélküli arányos tag villamos kapcsolása. 

Csak ohmos ellenállást, potenciométert tartalmazó villamos áramkör. 

Invertáló műveleti erősítő kapcsolás. 

Egytárolós arányos tag. 

 RC tag, RL tag. 

Integráló tagok. 

Visszacsatolt műveleti erősítős integráló tag. 

Differenciáló tag vizsgálata. 

Passzív PI szabályozó vizsgálata. 

Aktív PI szabályozó vizsgálata. 

PD szabályozó vizsgálata. 

PID szabályozó vizsgálata. 

Szabályozási feladatok.  

 Hőmérséklet szabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

 Tirisztoros teljesítményszabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

 Egyenáramú motor fordulatszám szabályozása, vizsgálata.  

 

 

 



 

 

 HELYI TANTERV 

6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

XI. Villamosipar és elektronika ágazat 

2/14.; 5/13.évfolyam 

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS 

54 523 02 

 

 

 

 

 

ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

Elektronikai technikus: 54 523 02 

  

Tantárgyak 

 

 

5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés 

specifikus 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 
2 

10013-12 

Áramkör építése, üzemeltetése Elektronikai áramkörök 
5,5 

10014-12 Mechatronikai 

rendszerek Mechatronika 3 

10015-12 Számtógép 

alkalmazása az elektronikában Számítógép alkalmazása 3 

Összes elmélet: 14 
10013-12 

Áramkör építése, üzemeltetése 
Elektronikai áramkörök gyakorlat 7 

10014-12 Mechatronikai 

rendszerek 
Mechatronika gyakorlat 4 

10015-12 Számtógép 

alkalmazása az elektronikában 
Szimuláció gyakorlat és PLC 

gyakorlat 
6 

Mikrovezérlők gyakorlat 4 

Összes gyakorlat: 21 

Összes óraszám: 35 
 

 

 

A helyi tanterv az MNH SZFI honlapján, márciusban található, 

Kerettantervi MUNKAANYAG-ból készült, a hivatalos megjelenés előtt. 

A szakmai érettségi vizsgáról hivatalos információ nem áll rendelkezésre, 

így az érettségi témakörök nem sorolhatók fel, és az ezzel kapcsolatos 

feladatok nem ütemezhetők. 
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Foglalkoztatás II. 
2/14.;5/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 16 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 

Témakörök Tartalmak 

Munkajogi alapismeretek  
4óra 

 
 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),  

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 

létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 

vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 

jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás:  fajtái:  atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 
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(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
Munkaviszony létesítése  

4óra 

 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés  
4óra 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, 

motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 

Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 
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Munkanélküliség  

4óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 

történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési 

kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 

felépítése, Nemzeti Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség 

feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Foglalkoztatás I. 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
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Nyelvtani 

rendszerezés 1 
8óra 

 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, 

illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy 

szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen 

képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
Nyelvtani 

rendszerezés 2 
8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a  módbeli segédigék (lehetőséget, 

kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely 

révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és 

személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz 

és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a 

munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ 

kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak 

pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 

eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes 

legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
24 óra 
 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 
Munkavállalói A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 
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szókincs  
24 óra 

 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon  

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka 

lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs 

levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

 

Elektronikai áramkörök 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

5,5 óra/hét, 176 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése   x  
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szóban 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x  

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x  

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x  

 

 
 

 

 

 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Erősítők alkalmazása  

40óra 

 

Többfokozatú erősítők  

Többfokozatú erősítők felépítése. 

Erősítőfokozatok csatolása. 

 Galvanikus csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 RC csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 Transzformátoros csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

Szélessávú erősítők  

Az áramerősítési tényező frekvenciafüggése 

Tranzisztor és szórt kapacitások 

Kaszkád kapcsolás 

Differenciálerősítő alkalmazása szélessávú fokozatként 

Szimmetrikus szélessávú erősítők 

 Kaszkád kapcsolású differenciálerősítő 

 Fázisfordító erősítős differenciálerősítő 

 Komplementer kaszkád kapcsolású differenciálerősítő 

 Ellenütemű differenciálerősítő 

Szélessávú feszültségkövető 

 Ellenütemű feszültségkövető 

Szélessávú műveleti erősítők 

Kisfrekvenciás kompenzálás. 

 Megvalósítás 

Kisfrekvenciás kompenzálás váltakozó áramú helyettesítő képe 

Nagyfrekvenciás kompenzálás. 

 Megvalósítás 

 Nagyfrekvenciás, váltakozó áramú helyettesítő kép 

Hangolt erősítők  

Hangolt erősítők felépítése, alkalmazási területei Nagyfrekvenciás hangolt 

erősítők 
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 Hangolt erősítő párhuzamos LC rezgőkörrel 

  Emitter kapcsolású, hangolt fokozat egy rezgőkörrel 

  A rezgőkör összefüggései rezonancia frekvencián 

  Az erősítő feszültségerősítése 

  Az erősítő sávszélessége 

 Hangolt erősítő sávszűrős csatolással 

  Sávszűrők felépítése és jellemzői 

  Hangolt erősítő kapcsolása sávszűrős csatolással 

. 
Teljesítmény 

erősítők  

40óra 

Teljesítményerősítők általános  jellemzői. 

A, B, AB és C- osztályú teljesítményerősítő. 

Az erősítőelemek határértékei 

 Legnagyobb veszteségi teljesítmény 

 Legnagyobb kollektor feszültség 

 Legnagyobb kollektor áram 

 Telítési tartomány 

 Lezárási tartomány 

Teljesítményerősítők jellemzői 

 Kimeneti váltakozó áramú teljesítmény (Pki) 

 A tápfeszültség forrásból felvett egyenáramú teljesítmény(PT) 

 Veszteségi vagy disszipált teljesítmény (PD) 

 Átalakítási hatásfok  (γ) 

 Vezérlő teljesítmény (Pbe) 

 Teljesítmény erősítés (Ap) 

Aszimmetrikus ,nagyjelű erősítők 

Ellenütemű nagyjelű erősítők 

 Ellenütemű erősítők elvi megoldásai 

  A osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

B osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

AB osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

Nagyjelű erősítők munkapont beállítása 

Nagyjelű erősítőkapcsolások 

 Komplementer ellenütemű erősítők 

 Transzformátoros teljesítményerősítők 

 Védőáramkörök 

Nagyjelű erősítők torzítása 

Digitális technika II. 
40 óra 
 

Sorrendi  hálózatok  

Sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása 

Sorrendi hálózatok építőelemei. 

Flip-flop-ok 

 RS flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 
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Órajellel vezérelt RS flip-flop 

JK flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

Master-slave flip-flop 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 

 T flip-flop (Tároló) 

        Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

 Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 D flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 A szinkron és aszinkron hálózatok tervezése 

Aszinkron sorrendi hálózatok. 

Aszinkron számláló tervezés elve 

  Órajel 

  Flip-flop billenés 

  Számláló billenés 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása JK flip-flop-al 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása D  flip-flop-al 

Aszinkron bináris vissza-számláló (Down Counter) megvalósítása JK flip-

flop-al 

Aszinkron bináris vissza-számláló (Down Counter) megvalósítása D  flip-

flop-al 

 Modulo-N számlálók. 

  Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Aszinkron MSI számláló 

  Kaszkádosítás 

 SN sorozat tipikus áramkörei.  

Kapuk,inverterek (AND-OR-INVERT is) 

 Aszinkron hálózatok analízise 

  Kapcsolási  alapján állapot átmeneti tábla és állapotdiagram 

felvétele 

Szinkron sorrendi hálózatok. 

 Felépítése 

 Tervezés lépései 

  Számlálási állapotok felvétele 

  Állapot átmeneti tábla 

  Állapotok minimalizálása 

  V-K tábla 

  Vezérlési függvények meghatározása 

  Kapcsolási rajz 

Ütemdiagram 

Tetszőleges számlálási állapotú számláló tervezése adott állapot vagy 

ütemdiagram alapján 

Szinkron sorrendi hálózat működésének elemzése 

  Vezérlési függvények felvétele 

  V-K tábla 

  Állapot-átmeneti tábla 

  Ütemdiagram 

Szinkron MSI számlálók 

 Kaszkádosítás 

A sorrendi hálózatok hazárd jelenségei, megszüntetésük módja 
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Funkcionális áramkörök  

Kombinációs hálózatokra épülő egységek 

Összeadó áramkörök 

Az összeadó áramkör elvi felépítése 

  Bináris összeadók 

   Kivonó áramkör 

   Fél összeadó áramkör 

   Teljes összeadó áramkör 

    Kaszkádosítás, 

Átvitelgyorsítás 

  BCD összeadó   

  BCD kivonó 

Komparátorok 

  A komparátor elvi felépítése 

  Egy bites komparátor tervezése 

  Négy bites komparátor tervezése 

  16 bites komparátor tervezése 

Aritmetikai-logikai egységek  

  Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 

  Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 

Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 

  Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 

Dekódoló áramkörök  

  Dekódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 

Dekódoló áramkör tervezése 

Kódoló áramkörök 

  Kódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 

  Kódoló áramkör tervezés 

Multiplexerek, 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Logikai függvények megvalósítása multiplexer segítségével 

  Multiplexerek bővítése 

Demultiplexerek 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Dekódolás 

 Demultiplexerek bővítése 

Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 

Regiszterek 

  A regiszterek elvi működése 

  P-P és S-S regiszterek felépítése 

  Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 

  Shift regiszterek 

   Felépítése tárolókból 

   Soros, párhuzamos beírás 

   Jobbra,balra léptetés 

   Alkalmazás  

Gyűrűs számlálók 

  n-ből 1 számlálók 

  Johnson számláló 

  Maximális hosszúságú számláló 

Számlálók 

  MSI számlálók 
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Multivibrátorok 

  Monostabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Astabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Memóriák 

  Csak olvasható  tárak 

  Írható olvasható tárak 

  Memória chip-ek jelei 

  Memória chip-ek összekapcsolása 

 D/A és A/D átalakítók 

  Digitál-analóg átalakítók 

  Analóg –digitál átalakítók 

Tápegységek 
40 óra 

 

A hálózati  transzformátorok. 

Hálózati  egyenirányítók. 

  Egyutas egyenirányítók 

  Kétutas egyenirányítók 

   Greatz-kapcsolás 

   Középleágazásos kapcsolás 

Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) 

  A legegyszerűbb kivitel 

  Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok 

  Negatív stabilizátorok 

Föld-független feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása  

  Négyhuzalos feszültség stabilizátor 

  Integrált feszültség stabilizátorok áttekintése 

Referenciafeszültség előállítása 

Zener diódás megoldások 

Tranzisztoros referenciafeszültség források 

Kapcsoló üzemű tápegységek 

 Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek 

 Feszültségcsökkentő átalakító 

 A kapcsolójel előállítása 

 Feszültségnövelő kapcsolás 

 Polaritás váltó kapcsolás 

 Tároló induktivitás nélküli polaritás váltó kapcsolás 

  Típusválaszték 

 Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek 

 Együtemű átalakítók 

 Ellenütemű átalakítók 

 Nagyfrekvenciás transzformátorok 

 Teljesítménykapcsolók 

 Kapcsolójel előállítása 

 Veszteségszámítás 

 Integrált vezérlőkapcsolások 

 

Oszcillátorok 
16 óra 

Oszcillátorok működési elve és felépítése  

Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 

Visszacsatolt oszcillátorok 

Visszacsatolás (hurokerősítés) 

  Amplitúdó feltétel 

  Fázisfeltétel 

LC oszcillátorok 

  Tulajdonságok 

  Általános berezgési feltétel 
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 Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör) 

  Frekvencia meghatározó elem 

 Hartley-oszcillátor (induktív hárompont kapcsolás) 

 Colpits-oszcillátor(kapacitív hárompont kapcsolás) 

 Emitter csatolt LC oszcillátor 

 Ellenütemű oszcillátorok 

Kvarc oszcillátorok 

  Alkalmazási terület 

  Tulajdonságok 

  A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai 

 Alap harmonikus oszcillátorok 

 Felharmonikus oszcillátorok 

RC oszcillátorok 

  Alkalmazási terület 

  Tulajdonságok 

Wien-hidas oszcillátor 

  Wien-osztó 

  Felépítés 

  Átvitel 

  Visszacsatolt erősítő 

Függvénygenerátorok 

  Elvi elrendezés 

  Gyakorlati kivitel 

  Feszültségvezérelt függvénygenerátorok 

  Kvadratúra jelek egyidejű előállítása 
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Mechatronika 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

3óra/hét, 96 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x  

2.2. Leírás készítése   x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése   x  

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból   x  

3.3. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.4. Kapcsolási rajz készítése    x  
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Nem villamos 

mennyiségek mérése 

villamos úton  

32óra 

 

Rezisztív mérő átalakítók. 

  Potenciométeres átalakítók 

  Nyúlásmérő bélyeges átalakítók 

  Termo-rezisztív átalakítók 

Kapacitív mérő átalakítók. 

Kondenzátorok kialakítása 

Síkkondenzátorok 

  Hengerkondenzátorok 

  Gömbkondenzátorok 

Kapacitív mérő átalakítók hídkapcsolásai 

Induktív mérő átalakítók. 

  Az átalakítás elve 

  Nyitott mágnes-körű átalakítók 

  Zárt mágnes-körű átalakítók 

  Differenciál típusú átalakítók 

  Transzformátoros átalakítók 

  Magneto-elasztikus átalakító 

 Induktív mérő átalakítók hídkapcsolásai 

Indukciós mérő átalakítók. 

  Mozgási indukció alapján működő indukciós átalakítók 

  Mágneses tér változása alapján működő indukciós átalakítók 

  Örvényáramú indukciós átalakító 

Piezo-elektromos mérő átalakítók. 

  Az átalakítás elve 

  A kvarckristály geometriája 

  A piezokristály kapcsolása 

Hall-generátoros mérő átalakítók. 

  A Hall-hatás kialakulása 

  Hallotronos szögelfordulás érzékelő 

Thermo-elektromos mérő átalakítók. 

  A Peltier-hatás 

  A Thomson-hatás 

  A Seebeck-hatás 

 Hőmérsékletmérés termoelemmel 

Termofeszültség mérése Poggendrof -kondendenzátorral 

Sugárzási terjedési jelenség alapján működő mérő átalakítók. 

 A fény méréstechnikai alkalmazása 

  Fotoelemek 

  Fényelemek 

  Fotodiódák 

  Fototranzisztorok 

  Fototirisztorok 

  A fotoelelektromos átalakítók előnyei 

 Az ultrahang méréstechnikai alkalmazása 

  Reflexiós vastagságmérés 

  Rezonanciás vastagságmérés 

  Tartályszint-mérés 

Ultrahangos áramlásmérés 

  A radioaktív sugárzás méréstechnikai alkalmazása 

  Fotodiódák 

  Fototranzisztorok 

  Fototirisztorok 

  A fotoelelektromos átalakítók előnyei 

 Az ultrahang méréstechnikai alkalmazása 

  Reflexiós vastagságmérés 

  Rezonanciás vastagságmérés 

  Tartályszint-mérés 
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Ultrahangos áramlásmérés 

  A radioaktív sugárzás méréstechnikai alkalmazása 

 
Pneumatikus, 

elektropneumatikus 

irányítások  

32óra 

A sűrített levegő előállítása. 
Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek. 

Kapcsolási rajz, jelölésrendszer 

Pneumatikus vezérlőrendszer ábrázolása 

Pneumatikus alapkapcsolások útváltókkal 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Kétoldali működésű munkahenger alternáló mozgatása  

 Sebességszabályozás 

  Sebességcsökkentés fojtószeleppel 

  Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel 

 Logikai alapkapcsolások 

  Logikai VAGY kapcsolás 

  Logikai ÉS kapcsolás 

  Logikai NEM  kapcsolás 

 Nyomásfüggő vezérlések 

  Nyomásfüggő vezérlés végállás-érzékelővel 

  Nyomásfüggő vezérlés végállás-érzékelő nélkül 

 Időfüggő vezérlések 

  Működtetés késleltetése 

  A visszafutás késleltetése 

  Működtetés és visszafutás külön-külön késleltetése 

  Jelrövidítés és jelnyújtás 

  Kétoldali működésű munkahenger időfüggő vezérlése 

 Váltókapcsolások 

 Lezáró jelek feloldása a pneumatikus kapcsolásban 

Elektro-pneumatikus jelátalakítók 

  Mágnes szelepek 

Pneumatikus-elektromos jelátalakítók 

Elektro-pneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Bistabil mágnes szelep működtetése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

Útfüggő, időfüggő, nyomásfüggő sorrendvezérlések 

Lezáró jelek feloldása az elektro-pneumatikus kapcsolásban 

 Léptetőláncok 

  Egyszerű léptetőlánc  

  Kapcsolás léptetőlánccal 

Villamos irányítások  
32 óra 

 

Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, 

beavatkozó elemek, járulékos elemek. 

Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, 

alkalmazása, üzemeltetése. 

Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői 

Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői 

 Félvezető alkatrészek jellemzői 

Érzékelők felépítése, működése és jellemzői 

Távadók felépítése, működése és jellemzői 

Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és 

jellemzői 

Tápegységek felépítése, működése és jellemzői 

Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, 

forgásirány váltó, fordulatszám változtató kapcsolások) 
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telepítése, beüzemelése 

Egyszerű vezérlési feladatok 

 Motorvédelem 

Ki- és bekapcsolás, indítás 

Távműködtetés, sorrendi kapcsolás 

Forgásirány váltás 

Fordulatszám változtatás megvalósítása elektromechanikus vezérlés segítségével 

(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése 

teljesítményelektronikai eszközökkel 

Lágyindítók 

Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 
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Számítógép alkalmazása 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

3óra/hét, 96 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 
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Általános PLC 

ismeret  

32óra 

 

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat. 

A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő bemeneti típust. 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

A kimenetek fajtái, szerepük, hogyan válasszuk ki a megfelelő kimeneti típust. 

A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

Az RT (real – time) óra (időalap, programok ciklikus végrehajtása). 

Memória fajtái (ROM, RAM, FIRMWARE), szerepük.  

PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat. 

Kompakt- és moduláris PLC-k. 

A programozható vezérlők alapfeladatai. 

A programozható vezérlő működésének jellemzői. 

A PLC-ben futó programok és feladataik (alapszoftver, felhasználói programok). 

A felhasználói programok végrehajtásának módjai. 

A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk szempontjai (hardver, 

szoftver). 

PLC műszaki leírások, műszaki paraméterek értelmezése. 

Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális, fuzzy). 

Informatikai rendszer (pont-pont kommunikáció, adatok (vonalak száma, átviteli 

sebesség, protokollok). Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer 

kialakítása, átjárók, ETHERNET-csatoló, érzékelő és beavatkozó szervek hálózati 

kezelése, protokollok). 

Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és adatkiviteli eszközök 

(numerikus, alfanumerikus, terminál). 

Folyamatvizualizáló szoftverek, SCADA rendszer. 
PLC Programozás 

32óra 

Számítógépes problémamegoldás lépései. 

Az algoritmus fogalma, jellemzői. Algoritmus megadásának lehetőségei (pszeudo 

kód). A folyamatábra elemei, ábra összeállítás szabályai. 

Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk. 

A programszervezési egységek felépítése, szerepe. 

PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi próbája, 

dokumentálása. 

A programfejlesztés lépései (a forrás-program, a CPU működését vezérlő - gépi 

kódsorozatra fordítás, hibák megállapítása, javítás, hibátlan program futtatható 

programmá szerkesztése, működés szimulálása, tesztelés valós környezetben). 

A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet (IDE). 

Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása létradiagram 

programnyelven. 

Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása utasításlistás 

programnyelven. 

Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása funkcióblokkos 

programnyelven. 

Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, 

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása sorrendi folyamatábrázolásos 

programnyelven. 

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása. 

Időzítők, késleltetések programozása minden programnyelven. Késleltetések tipikus 

alkalmazásai. 

Számlálók, számlálók programozása minden programnyelven. Számláló, nagy 

sebességű számláló tipikus alkalmazásai. 

Fel és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása. 

Tárolók, programozásuk minden programnyelven, tipikus alkalmazásuk. 
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Mikrovezérlők  

32 óra 

 

Mikroprocesszoros rendszertechnika  

Mikroszámítógépek felépítése, mikroprocesszor fogalma. 

Mikroprocesszor működése 

  Mikroprocesszor belső egységei. 

  Az utasítások felépítése 

  Az utasítás végrehajtás lépései 

Utasításkészlet 

Az utasítások felépítése és csoportjai. 

  Adatmozgató utasítások 

  Aritmetikai és logikai műveletek 

   Ugró utasítások. 

Címzési módok. 

  Direkt címzés 

  Indirekt címzés 

  Relatív címzések 

  Bázisrelatív címzés 

  Önrelatív címzés 

  Indexelt címzés 

  Összetett címzés 

  Szegmentált címzés 

Megszakítások. 

  A megszakítási folyamat lépései 

  Maszkolható megszakítások 

  Nem maszkolható megszakítások 

  Egyszintű megszakítások 

  Többszintű megszakítások 

Fejlesztő módszerek 

  Programozás hexa kódban 

  Programozás assemblerben 

  Emuláció 

  Egyszerű fejlesztőrendszerek háttértár nélkül  

A mikroprocesszorok fejlődése. 

Minimálrendszerek 

  Egy egyszerű mikroszámítógép felépítése 

  Egychipes mikroszámítógép 

Mikroszámítógépek moduláris felépítése 

  Mikroprocesszor kártya 

  Tárkártya 

  EPROM-ok égetése 

  Párhuzamos interface 

   Egyirányú adatátvitel 

   Kétirányú párhuzamos interface 

  Soros interface 

  IEC busz interface 

  Proramozható számlánc 

  Megszakításvezérlő 

  Közvetlen tárhozzáférés (DMA) 

  Aritmetikai processzor 

  Adatkiírás kijelzőre 

   Képernyős kijelzés 

   Analóg bemenetek és kimenetek 

   Különös perifériák 

 

PIC mikrovezérlők felépítése  

Működési vázlat. 

Utasítás végrehajtás. 

Az utasítások típusai és felépítése. 

Regisztertömb, bankok. 
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Programmemória, lapozás. 

Órajel generálása. 

Reset áramkör. 

Watchdog timer (WDT). 

Megszakítás. 

Sleep (szundi) üzemmód. 

A tokok programozása. 

PIC családok. 

 



24 

Elektronikai áramkörök gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

7 óra/hét, 224 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem és szakmasoecifikus tamnűhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x   

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x   

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x   

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x   

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x   

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x   

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x   
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6.2. Villamos kapcsolás mérése  x   

6.3. Műveletek gyakorlása  x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   
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Erősítők vizsgálata  

56óra 

 

Többfokozatú erősítők építése,mérése  

  Munkaponti jellemzők mérése. 

  Áramfelvétel mérése 

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvencia átvitel mérése 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

RC csatolású erősítőképítése, mérése 

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvencia átvitel mérése 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Szélessávú erősítők vizsgálata  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvencia átvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

Hangolt erősítők vizsgálata  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Teljesítmény erősítők építése, mérése  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  
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  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 
Digitális 

berendezések 

vizsgálata  

56óra 

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

 Kétállapotú billenő-körök működésének elemzése 

  RS, JK, flip-flop megvalósítása NAND és  NOR kapuk 

segítségével 

Logikai szintek mérése különböző  bemenet vezérlése esetén , igazságtábla felvétele 

logikai függvény megadása 

 Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata 

  Aszinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok  kimeneti jeleinek felvétele  oszcilloszkóp segítségével, állapot átmeneti 

tábla felvétele 

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

Szinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok  kimeneti jeleinek felvétele  oszcilloszkóp segítségével, állapot átmeneti 

tábla felvétele 

 Szinkron MSI számláló vizsgálata 

 Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Funkcionális áramkörök alkalmazása 

     

Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása  

Digitális áramköri hibák típusai. 

Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele lépegető és 

nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

Digitális technika II. 
56 óra 

 

Sorrendi  hálózatok  

Sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása 

Sorrendi hálózatok építőelemei. 

Flip-flop-ok 

 RS flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 

Órajellel vezérelt RS flip-flop 

JK flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

Master-slave flip-flop 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 

 T flip-flop (Tároló) 

        Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

 Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 D flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 A szinkron és aszinkron hálózatok tervezése 

Aszinkron sorrendi hálózatok. 

Aszinkron számláló tervezés elve 

  Órajel 
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  Flip-flop billenés 

  Számláló billenés 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása JK flip-flop-al 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása D  flip-flop-al 

Aszinkron bináris vissza-számláló (Down Counter) megvalósítása JK flip-flop-al 

Aszinkron bináris vissza-számláló (Down Counter) megvalósítása D  flip-flop-al 

 Modulo-N számlálók. 

  Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Aszinkron MSI számláló 

  Kaszkádosítás 

 SN sorozat tipikus áramkörei.  

Kapuk,inverterek (AND-OR-INVERT is) 

 Aszinkron hálózatok analízise 

  Kapcsolási  alapján állapot átmeneti tábla és állapotdiagram 

felvétele 

Szinkron sorrendi hálózatok. 

 Felépítése 

 Tervezés lépései 

  Számlálási állapotok felvétele 

  Állapot átmeneti tábla 

  Állapotok minimalizálása 

  V-K tábla 

  Vezérlési függvények meghatározása 

  Kapcsolási rajz 

Ütemdiagram 

Tetszőleges számlálási állapotú számláló tervezése adott állapot vagy ütemdiagram 

alapján 

Szinkron sorrendi hálózat működésének elemzése 

  Vezérlési függvények felvétele 

  V-K tábla 

  Állapot-átmeneti tábla 

  Ütemdiagram 

Szinkron MSI számlálók 

 Kaszkádosítás 

A sorrendi hálózatok hazárd jelenségei, megszüntetésük módja 

Funkcionális áramkörök  

Kombinációs hálózatokra épülő egységek 

Összeadó áramkörök 

Az összeadó áramkör elvi felépítése 

  Bináris összeadók 

   Kivonó áramkör 

   Fél összeadó áramkör 

   Teljes összeadó áramkör 

    Kaszkádosítás, 

Átvitelgyorsítás 

  BCD összeadó   

  BCD kivonó 

Komparátorok 

  A komparátor elvi felépítése 

  Egy bites komparátor tervezése 

  Négy bites komparátor tervezése 

  16 bites komparátor tervezése 

Aritmetikai-logikai egységek  

  Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 

  Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 

Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 

  Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 

Dekódoló áramkörök  
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  Dekódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 

Dekódoló áramkör tervezése 

Kódoló áramkörök 

  Kódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 

  Kódoló áramkör tervezés 

Multiplexerek, 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Logikai függvények megvalósítása multiplexer segítségével 

  Multiplexerek bővítése 

Demultiplexerek 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Dekódolás 

 Demultiplexerek bővítése 

Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 

Regiszterek 

  A regiszterek elvi működése 

  P-P és S-S regiszterek felépítése 

  Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 

  Shift regiszterek 

   Felépítése tárolókból 

   Soros, párhuzamos beírás 

   Jobbra,balra léptetés 

   Alkalmazás  

Gyűrűs számlálók 

  n-ből 1 számlálók 

  Johnson számláló 

  Maximális hosszúságú számláló 

Számlálók 

  MSI számlálók 

Multivibrátorok 

  Monostabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Astabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Memóriák 

  Csak olvasható  tárak 

  Írható olvasható tárak 

  Memória chip-ek jelei 

  Memória chip-ek összekapcsolása 

 D/A és A/D átalakítók 

  Digitál-analóg átalakítók 

  Analóg –digitál átalakítók 

Jelkeltő áramkörök 

mérése  

56 óra 

 

Tápegységek mérése  

Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

Egyutas  egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Középkivezetéses , kétutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  
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Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése. 

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Feszültségtöbbszöröző vizsgálata 

Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata 

 Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata 

  Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

 Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata 

  Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Stabilizátorok építése, mérése 

 Elemi stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti 

feszültségek estén 

 Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Tranzisztor  disszipációs  teljesítményének meghatározása 

 Integrált stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása 

Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség  növelésekor 

 Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata 

  Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor 

  Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor 

   

 Visszahajló jelleggörbéjű túláram-védelem vizsgálata 

 

Oszcillátorok mérése  

Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 

A rezgési frekvencia mérése 

A rezgési feltételek vizsgálata 

Amplitúdófeltétel 

Fázisfeltétel 

Torzítás mérése 

Frekvenciastabilitás mérése 

Amplitúdó stabilitás mérése 

LC oszcillátorok  jellemzőinek mérése 

 Szelektív erősítő és amplitúdó határolás mérése 

  Uki mérése különböző frekvenciák esetén 

  f0 hangolási frekvencia meghatározása (Uki max) 

  Uki , Ube mérése f0 frekvencián 

  Sávközépi A0 erősítés meghatározása 

Az erősítő sávszélességének mérése 

Colpitts-oszcillátor mérése 

 Áramfelvétel mérése 

 Munkaponti adatok meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése   
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 Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

 

RC-oszcillátorok jellemzőink mérése 

 Szűrőkapcsolások jellemzőinek mérése 

  Feszültségátvitel (csillapítás)  mérése 

  Fázismenet mérése 

 Fázistolós oszcillátor mérése 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

Az erősítésszabályozás nélküli erősítő Au feszültségerősítésének és fázistolásának 

mérése 

Amplitúdó szabályozás vizsgálata 

 Wien-hídas oszcillátor építése, mérése 

  Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián 

  A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

 

Kristály oszcillátorok vizsgálata 

 Kristály oszcillátor jellemzőinek meghatározása 
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Mechatronika gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

4óra/hét, 128 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem szakma specifikus tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x   

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x   

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x   

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x   

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x   

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x   

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x   
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6.2. Villamos kapcsolás mérése  x   

6.3. Műveletek gyakorlása  x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x   
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Nem villamos 

mennyiségek mérése 

villamos úton  

42óra 

 

Hőmérséklet mérése. 

Erő, elmozdulás mérése. 

Fordulatszám mérése. 

Nyomás mérése. 

Villamos vezérlések 

  Villamos vezérlések fő elemei: 

   A jelbevitel eszközei 

   A jelfeldolgozás eszközei 

   A jelátalakítás eszközei 

   A beavatkozó szervek 

  Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

  Elektromechanikus motorvezérlések  

  Motorvédő kapcsolások telepítése, beüzemelése,  

  Indító kapcsolások telepítése, beüzemelése, 

  Forgásirány váltó kapcsolások telepítése, beüzemelése, 

  Fordulatszám változtató kapcsolások telepítése, beüzemelése 

Egyszerű vezérlési feladatok megvalósítása 

  Motorvédelem 

  Ki- és bekapcsolás, indítás 

  Távműködtetés, sorrendi kapcsolás 

  Forgásirány váltás 

Fordulatszám változtatás megvalósítása elektromechanikus vezérlés segítségével 

(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése 

teljesítményelektronikai eszközökkel 

 Lágyindítók 

 Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből) 
Pneumatikus 

vezérlések  

42óra 

A sűrített levegő előállítása, előkészítése, a léghálózat biztonságos és gazdaságos 

üzemeltetése. 

Pneumatikus munkavégző és vezérlő elemek alkalmazása. 

A végrehajtó elemek: hengerek, forgatóművek, megfogók, vákuum ejektorok. 

Útszelepek, záró és áramlásirányító elemek, nyomás meghatározó elemek és 

érzékelők alkalmazása. 

Szelepek szerelése, karbantartása. 

Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 3/2-es útszeleppel. 

Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 5/2-es útszeleppel. 

A dugattyú sebességének szabályozása. 

Sebességcsökkentés fojtó szelepekkel. 

Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel. 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel. 

A dugattyú hatóerejének szabályozása. 

Távvezérlés monostabil főszeleppel. 

Távvezérlés bistabil főszeleppel. 

Fél-automatikus ciklus egy végállás kapcsolóval. 

Automatikus ciklus két végállás kapcsolóval. 

Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásban. 
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ÉS kapcsolat az elemek sorba kapcsolásával. 

  ÉS szeleppel megvalósított ÉS kapcsolat. 

  VAGY szeleppel megvalósított VAGY kapcsolat. 

NEM kapcsolat megvalósítása 3/2-es útszeleppel. 

Egy kimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Két kimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Emelő berendezés két munkahengerrel. 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel, nyomásfeltétellel. 

Lezáró jel keletkezése, feloldása jelelnyomással, jellekapcsolással. 

Lezáró jel feloldása kaszkád módszerrel. 

Pneumatikus rendszerek karbantartása 

Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és 

segédeszközei (léghengerek, szelepek, élettartam) 

Elektropneumatikus 

vezérlések  

44óra 

 

Elektro-pneumatikus jelátalakítók. 

Mágnes szelepek felépítése és működtetése. 

Az elektro-pneumatikus berendezéseken alkalmazott 

érzékelők típusai, használatuk. 

Érintéses és érintés nélküli érzékelők alkalmazása 

Elektro-pneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

Logikai feladatok relés megvalósítása. 

Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése direkt módon. 

Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése indirekt módon. 

Öntartó kapcsolások megvalósítása 

Időterv-vezérlések megvalósítása 

Útfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Időfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Nyomásfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Lezáró jelek feloldása többféle módszerrel. 

Elektro-pneumatikus léptetőláncos vezérlések. 

Költségkímélő alkalmazások: szelepektől a szelepsziget felhasználásáig. 

Elektro-pneumatikus rendszerek karbantartása. 

Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és eszközei az elektro-pneumatikában 
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Szimuláció és PLC gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

6 óra/hét, 192 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem szakma specifikus tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. Kapcsolási rajz értelmezése  x   

3.2. Kapcsolási rajz készítése leírásból  x   

3.3. Kapcsolási rajz kiegészítés  x   

3.4. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x   

3.5. Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Mérési jegyzőkönyv készítése  x   

4.2. Mérési eredmények ábrázolása  x   

4.3. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Villamos kapcsolás összeállítása  x   

6.2. Villamos kapcsolás mérése  x   
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6.3. Műveletek gyakorlása  x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

7.2. Villamos kapcsolás elemzése  x   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x   

 
Témakörök Tartalmak 

Áramköri tervező 

programok 

64óra 

 

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei  

Szimuláció az elektronikában. 

  Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei 

  Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai 

Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

A szimuláció szintjei  

Áramköri szintű szimuláció 

Logikai szintű szimuláció 

Kevert módú szimuláció 

Az analízis üzemmódjai 

Egyenáramú (DC) analízis 

Váltakozó áramú (AC) analízis 

Tranziens analízis 

Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt 

Egy konkrét (EWB, TINA stb.) áramköri szimulációs program 

Munkaablak 

  Alkatrészkészlet 

  Mérőműszerek kezelése 

 Áramkörök építése, a szimulációs program használata 

 Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata 

  Az alkatrészek jellemzői 

  Az áramköri könyvtár használata 

 Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. 

Egyszerű áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentálása. 

Áramköri modulok (makrók ) létrehozása és használata 

 

Elektronikai áramkörök kapcsolási rajza és NYÁK terve  

Egyszerű áramkörök műszaki dokumentációjának elkészítése. 

Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői. 

Kapcsolási rajz készítése. 

Alkatrészjegyzék. 

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése. 

A PCB kezelése. 

Alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 

Automatikus huzalozás. 

Nyomtatás. 

 
PLC program 

készítése  

64óra 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése). 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése. 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük 

leellenőrzése. 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások). 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, 
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allokációs lista készítése. 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, 

programozási nyelveken. 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, 

dokumentálás. 

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken 

(létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírt programok átírása egyik 

programnyelvről a másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén. 

Átírt programok ellenőrzése. 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 

üzemmódok kiválasztása. 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása. 

 

PLC program 

tesztelése  

64óra 

 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt 

berendezéseken. 

A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés. 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre. 

Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok segítségével. 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

TELEMECANIQUE PLC (check PLC, module diagnostics, set clock, update 

firmware, error code), LCD kijelző információi. Számítógép - PLC kapcsolat 

(communication setup), kapcsolat ellenőrzése. Program ellenőrzése (check the 

program, compare the program with module data). I/O editor, program ellenőrzés 

(Analyze program, view program errors). Forcing Input/Output Values, Animation 

üzemmód használata hibakeresésre. 

OMRON PLC PLC (status, clear memory, allocate memory, error log, PLC setup). 

Számítógép - PLC kapcsolat (communications), kapcsolat ellenőrzése. Program 

ellenőrzése (verify program, force - set data, program check). 

FESTO PLC (Controller settings, Driver és I/O configurations). Számítógép - PLC 

kapcsolat (Communication Port Preferences), kapcsolat ellenőrzése. Program 

ellenőrzése (Project settings, Forcing Inputs and Outputs). Online üzemmód 

használata hibakeresésre (Control panel, breakpoints, Online Display használata). 

Hibakezelési lehetőségek (programmal és program nélkül, függvény modulok 

használata, hibakódok, Watchdog driver). 

Klöckner-Moeller PLC és project beállítások ellenőrzése. Számítógép - PLC 

kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. Szimuláció beállításai (ciklus, töréspont). 

SIEMENS PLC és project beállítások ellenőrzése (PLC-Info, PLC-memory, I/O 

diagnosis). Számítógép - PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. Online üzemmód 

használata hibakeresésre (force variables, force outputs). 

SCHNEIDER PLC és project beállítások ellenőrzése (Configurator). Számítógép - 

PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése (ethernet, modbus). Program ellenőrzése 

(analyze program). Online üzemmód használata hibakeresésre (Control panel, 

controller status, online events és diagnostics). Hibakezelési lehetőségek (Error 

Report). 
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Mikrovezérlők gyakorlat 
2/14. ; 5/13.évfolyam 

4 óra/hét, 128 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem szakma specifikus tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
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5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 
Témakörök Tartalmak 

Programtervezési 

módszerek  

42óra 
 

Programtervezési módszerek 

Strukturált programozás 

Moduláris programozás 

Felülről-lefelé történő építkezés (top-down) 

Számítógépes problémamegoldás lépései, jellemzői. 

Algoritmus fogalma, jellemzői, megadásának módjai (pszeudo kód). Algoritmus 

megadása szövegesen, folyamatábrával. A leírónyelv elemei, használatuk szabályai. 

A folyamatábra elemei, használatuk szabályai. 

A programtervezés feladata (analízis, összegyűjtött információk és adatokat, 

adatstruktúrák és algoritmusok). Tervezési módszer kiválasztása. A tervezés 

eredménye (dokumentációja, programterv). 

A strukturált programozás alapelve (Dijkstra - 1972), lényege (struktúra jelentése, 

feladatot kisebb, egymáshoz csak meghatározott módon kapcsolódó részfeladatokra 

bontása, a részfeladatok tovább bontása). 

A strukturált programozás célja (teljes feladat kis elemekre osztása, ne legyen 

átfedés, logikai kapcsolódások, elemi struktúrák, elemi lépések). 

A strukturált programozás szerkezeti elemei (vezérlési szerkezetei, szekvencia, 

feltételes elágazás (szelekció), ciklus (iteráció), csak ezeket használjuk). 

A moduláris programozás alapelve, lényege (probléma részfeladatokra bontása, a 

részfeladatok bonyolultsága, egy részfeladat - egy modul). Team munka 

(megoldandó feladat részekre bontása, a részek összekapcsolása, együttműködési 

felületet (interfész). 

A top-down módszer lényege (megoldandó feladat pontos ismerete, lépésről lépésre 

finomítás). A top-down technika folyamata (mit kell megoldani megfogalmazása, 

feladat részfeladatokra osztása, megbeszélések a program leendő használójával). 

Adatok elemzése (input és output adatok, formátumuk pontos meghatározása, output 

adatok előállításának módja). 

Programozási 

lehetőségek  

42óra 

Programozási lehetőségek  

Gépi kód 

Assembly nyelv 

Magas szintű programozási nyelv 

A gépi kód jellemzői (a processzor számára közvetlen utasításként értelmezhető 

műveletek és adatok, adatformátumok (bináris - kettes számrendszer, hexadecimális 

– tizenhatos számrendszer). 

A processzor utasításkészlete (típusonként változó, generációnkénti változás – új 

utasítások, kompatibilitási kérdések). 

Az assembly nyelv jellemzői (név eredete, viszonya a gépi kódhoz, méret és 

hatékonyság). A nyelv előnyei és hátrányai, jellemző használata. 

Assembly nyelvű program végrehajtható utasításai - egy gépi kódú utasítás 

(tárgykód). 

Az alacsony szintű programozás eszközei (fordítóprogram – assembler, lefordított 

bináris kódot értelmező – disassembler, memóriatartalom vizsgáló – dump, 

hibakereső – debugger, állományok hexadecimális (16-os számrendszerű) 

szerkesztője – hexa editor, különböző processzorra írt program „futtatása” – 

processzor szimulátor). 

Az assembly nyelv szintaxisa (néhány betűs rövidítések – mnemonik, direktívák). 

Direktívák hatása (változók és program elhelyezése, igazítása, belépési pont 

meghatározása). A direktívák hatására létrejövő információk (szintaktikai 

ellenőrzés, a szerkesztő és/vagy a betöltő program számára adott információk). 

Az assembly program felépítése (Deklarációs rész: változók, konstansok, makrók 

definiálása. Végrehajtható rész: utasítások egymásutánja. Címke: ugró utasítások, 

változók és/vagy konstansok azonosítása). 
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Az assembly utasítás felépítése (operátor, mnemonikj, paraméterek, címzési mód 

jelölése). 

Utasítástípusok (memóriakezelő, regiszterkezelő, aritmetikai és logikai utasítások, 

ugró, speciális, megállító, üres, processzor állapot kezelő, megszakítások kezelése). 

A magas szintű programozási nyelvek jellemzői (a megoldandó probléma könnyebb 

megfogalmazása, utasítások közel állnak az angol nyelvhez és a matematikai 

szimbólumrendszerhez). 

A magas szintű programnyelvek eszköz függetlensége (egyes eszközök specialitásai 

és a fordítóprogramok). 

Fordítóprogramok és interpreterek, feladatuk (forráskód - gépi kód). 

Adattípusok, adatszerkezetek (elemi, összetett, származtatott, kezelésükhöz 

szükséges tároló hely igény). 

Numerikus adatok, rajtuk végezhető műveletek (egész számok és a valós 

számok). 

Logikai érték, nyelvenkénti különbségek, műveletek. 

Karakter, szöveg (tárolás kódolt formában, ASCII kód, EBCDIC kód). 

Karakter- és szövegkezelő műveletek. 

Dátum (néhány programozási nyelv), műveleteket. 

Konstansok, nevesített konstansok, változók létrehozása, használata 

(azonosító, típus). 

Vezérlési szerkezetek, működésük, jellemző felhasználási lehetőségeik. 
 

MPASM assembler 

44óra 
 

Az MPASM jellemzői 

MPASM direktívái 

Makrók használata 

Programmodulok használata 

 

Az MPASM jellemzői (assembler program PIC mikrovezérlőkhöz, bármely PIC-hez 

alkalmazható), hardver és szoftver igénye. 

Az MPASM tulajdonságai (PIC mikrovezérlő utasításkészlet, parancssoros vagy 

szöveges vagy garfikus felület, fordításvezérlő utasítások, makró nyelv, beépített 

makrók, hordozható programkód). 

Az MPASM assembler változatai, telepítésük. 

Az MPASM assembler bemeneti fájltípusai (forráskód fájl - *.asm, csatolt fájl -    

*.inc). Forráskód és csatolt állomány jellemzői. 

Az MPASM assembler kimeneti fájltípusai (hexadecimális adatfájl - *.hex, fordítási  

lista - *.lst, fordítási hibafájl - *.err, segédfájl - *.cod, keresztreferencia - *.xrf, 

hordozható objektum fájl - *.o). 

Az MPASM assembler munkafelülete, beállítások, használata. 

Az MPASM assembler által támogatott adatformátumok, számformátumok és 

műveletek. 

Az MPASM assembler forráskód információ típusai (címke, mnemonik, 

paraméterek, megjegyzés). 

Hordozható programkód készítése (MPLINK, assembly és C , hordozható objektum 

fájlok). 

Fordítási üzenetek (Hibaüzenetek, figyelmeztetések, egyéb üzenetek), fordítási 

hibafájl és fordítási lista fájlban). 

Makró nyelv jellemzői (újra felhasználható forráskód részletek, makróhívás, 

hatékonyabb programozói munka, program áttekinthetősége, makrók és szubrutinok 

különbsége). Beépített makrók használata. 

Fordításvezérlő utasítások (assembler parancsok, direktívák, fordító működését 

vezérlik, gépi kódú programban nem jelennek meg). Fordításvezérlő utasítások 

(fordítási folyamatvezérlés, definíciók, adatkezelés, objektum állomány szerkesztés, 

feltételes fordítás, makró szerkesztés), bennük rejlő lehetőségek. 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

Erősáramú elektrotechnikus: 54 522 01 

  

Tantárgyak 

 

 

5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés 

specifikus 
11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. foglalkoztatás I. 2 
10018-12  

Erősáramú szerelések  
Géptan 2 

10017-12  

Erősáramú mérések  
Méréstechnika 1,5 

10016-12  

Erősáramú berendezések 

üzeme  

Villamos gépek 4 

Villamos művek 4 

Összes elmélet: 14 
10018-12  

Erősáramú szerelések 

gyakorlat 

Erősáramú szerelések gyakorlat 5 

10017-12  

Erősáramú mérések gyakorlat 
Erősáramú mérések gyakorlat 4 

10016-12  

Erősáramú berendezések 

üzeme gyakorlat 

Műszaki dokumentáció gyakorlat 4 

Villamos gépek és vezérlések 

gyakorlat 
8 

Összes gyakorlat: 21 
Összes óraszám:  35 

 

 

 

 

A helyi tanterv az MNH SZFI honlapján, márciusban található, Kerettantervi 

MUNKAANYAG-ból készült, a hivatalos megjelenés előtt. 

A szakmai érettségi vizsgáról hivatalos információ nem áll rendelkezésre, így az érettségi 

témakörök nem sorolhatók fel, és az ezzel kapcsolatos feladatok nem ütemezhetők. 
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Foglalkoztatás II. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 16 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 

Témakörök Tartalmak 

Munkajogi alapismeretek  
4óra 

 
 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),  

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 

létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 

vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 

jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás:  fajtái:  atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 
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Témakörök Tartalmak 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
Munkaviszony létesítése  

4óra 

 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés  
4óra 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, 

motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 

Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 
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Témakörök Tartalmak 

Munkanélküliség  

4óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 

történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési 

kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 

felépítése, Nemzeti Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség 

feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Foglalkoztatás  I. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
 

 

 

 

 

 
 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
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Témakörök Tartalmak 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
8óra 

 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, 

illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy 

szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen 

képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
Nyelvtani 

rendszerezés 2 
8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a  módbeli segédigék (lehetőséget, 

kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely 

révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és 

személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz 

és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a 

munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ 

kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak 

pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 

eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes 

legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
24 óra 
 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 
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Témakörök Tartalmak 

Munkavállalói 

szókincs  
24 óra 

 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon  

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka 

lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs 

levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

 

Géptan 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem,  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 
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2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x  x - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x   - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x  x - 

3.6. Műszaki rendszerrajz kiegészítés x  x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x   - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
   - 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Alapismeretek  

20óra 
 

Az erő fogalma, jellemzői, erőpár forgatónyomatéka. 

A statika alapfeltételei, kényszerek fogalma, fajtái. 

Egyensúlyi feltételek. 

Síkbeli erőrendszerek eredője, egyensúlya. 

Közös támadáspontú erőrendszer eredője, egyensúlya. 

Kötélsokszög módszer. 

Párhuzamos erőrendszer eredője, egyensúlya. 

A tartó fajtái, vizsgálat célja, alkalmazható módszerek. 

Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó vizsgálata (támaszerők, 

nyíróerő- és nyomatéki ábra, veszélyes keresztmetszet 

meghatározása). 

Megoszló terhelésű kéttámaszú tartó vizsgálata (támaszerők, 

nyíróerő- és nyomatéki ábra, veszélyes keresztmetszet 

meghatározása). 

Egyik végén befogott tartó vizsgálata (támaszerők, nyíróerő- és 

nyomatéki ábra, veszélyes keresztmetszet meghatározása). 

Stabilitás fogalma, számítás. 

Súlypont fogalma, számítása különböző keresztmetszetekre. 

Keresztmetszetek másodrendű nyomatéka. 

A keresztmetszeti tényező meghatározása. 

Az igénybevétel és a belső mechanikai feszültség fogalma.  

Hooke törvénye.  

Húzó-nyomó igénybevétel.  

Szakítódiagram.  

Hajlító igénybevétel. 

Nyíró igénybevétel. 

Csavaró igénybevétel. 

Összetett igénybevételek. 
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Témakörök Tartalmak 

Ismétlődő igénybevételek.  

Gépelemek  

28 óra 

Gépészeti kötések csoportosítása. 

Gépelemekre vonatkozó szabványok. 

Oldható és nem oldható kötések. 

Kötőgépelemek, kötések.  

Szegecskötés. 

Hegesztett és forrasztott kötések. 

Ragasztás, zsugorkötések. 

Csavarmenetek származtatása, fajtái, alkalmazása. 

Csavarfajták, csavarbiztosítások. 

A csavar meghúzásának és oldásának nyomaték-szükséglete. 

Nyomatékátvitel. 

Csapszeg-, ék- és reteszkötések. 

Tengelyek fajtái. 

Tengelyek igénybevételei. 

Csapágyazások.  

Siklócsapágyak. 

Gördülő csapágyak. 

Gördülő csapágy típusok. 

Tengelykapcsolók feladata, fajtái. 

Merev, rugalmas, hajlékony tengelykapcsolók. 

Oldható súrlódó tengelykapcsolók. 

Súrlódásos hajtások. 

Súrlódásos hajtások nyomatékátvitele. 

Dörzskerékhajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Laposszíj-hajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Ékszíjhajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtás. 

Fogaskerék-hajtások.  

Csigahajtás. 

Rugók csoportosítása, jellemzésük.  

Hajlító igénybevételnek kitett rugók.  

Csavaró igénybevételnek kitett rugók. 

Gumirugók, légrugók, lengéscsillapítók. 

Mechanikus lengéscsillapítók. 

Hidraulikus lengéscsillapítók. 

Karos mechanizmusok.  

A mechanizmusok alaptörvényei. 

A forgattyús mechanizmus működése. 

Kulisszás mechanizmus. 

Bütykös mechanizmus. 

Gépészeti 

berendezések  
16 óra 

 

Belsőégésű motorok működési elve, elvi vázlatuk, működésük. 

Belsőégésű motorok körfolyamatai. 

Teljesítmény, hatásfok. 

Belsőégésű motorok fő funkcionális egységei: porlasztó, gyújtás, hűtés, kenés. 

Belsőégésű motorok üzemeltetése. 

Áramlástechnikai gépek.  

Vízerőgépek.  

Vízerőgépek teljesítménye.  

Esésmagasság, víznyelés. 

Vízturbinák.  

Szabadsugár és réstúlnyomásos turbinák. 

Tüzelőberendezések.  

Gőzkazánok.  

Energiamérleg, veszteségek. 

Alternatív fűtőberendezések. 

Gőzturbinák.  

Akciós, reakciós lapátok.  

Körfolyamatok, indikátordiagramok. 
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Témakörök Tartalmak 

Szerkezeti elemek, korszerű megoldások.  

Stirling motor. 

Szivattyúk.  

Térfogat kiszorítású gépek.  

Egyenletesség.  

Örvényszivattyúk.  

Ventilátorok.  

Kompresszorok.  

Kompresszorok felépítése, működése.  

Gépelemek kenése. 

A kenés szerepe, jelentősége. 

Kenőberendezések, módszerek. 

Gépek bejáratása. 

Gépek karbantartásának alapjai.  

Gépek üzemközi elhasználódása. 

Gépek elhasználódási formái, folyamata. 

Kopásgörbe. 

Karbantartás.  

Karbantartási rendszerek, stratégiák.  

A karbantartó tevékenység és műveletei. 

A tervszerű megelőző karbantartási rendszer és feladatai. 

Karbantartási ciklusok. 

TMK rendszerű karbantartás műveletei. 
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Méréstechnika 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

1,5 óra/hét, 48 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem,  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x x - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x  x - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x x x - 

3.7. Műszaki rendszerrajz kiegészítés x x x - 
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4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x   - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

 
 

Témakörök Tartalmak 

Méréstechnikai 

alapfogalmak  

10óra 

 

Méréselmélet, méréstechnika, műszertechnika, mérésügy. 

A mérés fogalma. 

Mértékegységek. 

SI mértékegységrendszer. 

Alapegységek, kiegészítő egységek, prefixumok. 

A mérésügy irányítása. 

A villamos jel. 

Periodikus, nem periodikus és tranziens jelek. 

Csúcsérték, effektív érték, egyszerű középérték, abszolút középérték. 

Csúcstényező, formatényező. 

Állandó jelek, szinuszos jelek. 

Helyes érték, mért érték, mérési hiba. 

Abszolút és relatív hiba. 

Mérési hiba fajtái (durva, rendszeres, véletlen hibák). 

Korrekció, bizonytalanság. 

Mérési sorozat kiértékelése. 

Átlag, szórás, szórásnégyzet. 

Véletlen hibák becslése.  

Véletlen hibák halmozódása. 

Számított eredmények hibái, lineáris összegzés, négyzetes összegzés.  

Mérőműszerek mérési hibájának megadása, analóg műszerek osztálypontossága. 

Mérési hiba számítása. 

Mérési hiba számítása digitális kijelzés esetén. 

A hiba megadása. 

Mérési eredmények megadása. 

Mérési eredmények dokumentálása, kiértékelése. 

Mérési adatgyűjtés számítógéppel. 

Mérési eredmények feldolgozása számítógéppel. 

Villamos 

mérőműszerek  

18 óra 

Mérési módszerek csoportosítása. 

Analóg és digitális műszerek. 

Elektromechanikus műszerek működési elve, felépítése. 

Kitérítő nyomaték, visszatérítő nyomaték. 

Lengések csillapítása. 

A lengőrész tehetetlensége. 

Mutató, skála. 

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai. 

Hibaforrások. 

Méréshatár, érzékenység. 

Műszerállandó. 

Pontosság, fogyasztás. 

Referencia-feltételek, túlterhelés. 

Különleges üzemi körülmények. 

Állandó mágnesű műszerek működési elve, szerkezete. 

Állandó mágnesű műszerek (Deprez-műszerek). 

Söntellenállás, előtét ellenállás. 

Deprez-műszer alkalmazása. 
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Témakörök Tartalmak 

Hőmérséklet-kompenzáció. 

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek. 

Elektrodinamikus műszerek. 

Vasmagos és vasmentes elektrodinamikus műszer. 

Elektrodinamikus műszer alkalmazása (ampermérő, voltmérő). 

Lágyvasas műszerek szerkezeti felépítése, műszaki kialakítása. 

Kerektekercses és lapostekercses műszer. 

Az elektrodinamikus műszer alkalmazása (voltmérő, árammérő). 

Hányadosmérők. 

Indukciós műszerek, indukciós fogyasztásmérő. 

Indukciós sebesség- és fordulatszámmérők. 

Regisztrálóműszerek. 
Mérési eljárások  
20 óra 

 

Feszültségmérés. 

Árammérés. 

Effektív mennyiségek meghatározása digitális mérőeszközökben. 

Egyen- és váltakozó áramú árammérés.  

Ellenállásmérések. 

Egyen- és váltakozó áramú mérőhidak. 

Wheatstone-híd. 

Thomson híd. 

Maxwell-híd. 

Impedancia mérése. 

A háromfázisú feszültségrendszer jellemzőinek ismertetése.  

Teljesítménymérések. 

Analóg és digitális teljesítménymérők.  

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózatban. 

Háromfázisú hatásos teljesítmények mérése négyvezetős rendszerben. 

Háromfázisú hatásos teljesítmények mérése háromvezetős rendszerben. 

Kétwattmérős módszer. 

Háromwattmérős módszer. 

Háromfázisú meddő teljesítmények mérése négyvezetős rendszerben. 

Fogyasztásmérés jelentősége. 

Indukciós fogyasztásmérők szerkezete. 

Indukciós fogyasztásmérők működése. 

Hatásos villamos-energia fogyasztás mérése. 

Meddő villamos-energia fogyasztás mérése. 

Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. 

Feszültségmérés oszcilloszkóppal. 

Periódusidő mérése oszcilloszkóppal. 

Frekvencia mérése időalappal. 

Frekvencia mérése x-y üzemmódban. 

Fázisszög mérése oszcilloszkóppal időalap segítségével. 

Fázisszög mérése oszcilloszkóppal x-y üzemmódban. 
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Villamos gépek 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

4 óra/hét, 128 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem,  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x   - 

3.6. Műszaki rendszerrajz kiegészítés  x  - 

4. Komplex információk körében     
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4.1. Esetleírás készítése x   - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

 
Témakörök Tartalmak 

Transzformátorok 

40óra 

 

Egyfázisú transzformátorok szerkezeti felépítése. 

Transzformátorok működési elve. 

Transzformátorok alapösszefüggései. 

Mágnesezési görbe. 

Áttétel.  

Transzformátorok veszteségei. 

Tekercsveszteség, vasveszteség. 

Transzformátorok helyettesítő kapcsolása. 

A helyettesítő kapcsolási vázlat a = 1 áttételre. 

Transzformátorok üzemállapotai – üresjárás. 

Üresjárási áram és veszteség, ezek összetevői, illetve csökkentésük módja, 

vektorábra. 

Transzformátorok üzemállapotai – terhelés. 

Terhelési vektorábra az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján, 

feszültségváltozás meghatározása. 

Transzformátorok üzemállapotai - rövidrezárás, üzemi. 

Rövidzárás vizsgálata, jellemzői, a védelem szükségessége. 

Transzformátorok üzemállapotai - rövidrezárás, mérési. 

Rövidzárási feszültségesés, drop. 

Háromfázisú transzformátorok szerkezete. 

A háromfázisú feszültség transzformálása, a háromfázisú transzformátor, 

fázisfordítás. 

Háromfázisú transzformátorok kapcsolási csoportjai. 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolása és üzeme, terheléseloszlás. 

Az egyenlőtlen terhelés hatásai, kiküszöbölésükre alkalmazott megoldások. 

Hatásfok, hűtési megoldások, szerelvények. 

A mérőtranszformátorok jellemzői, alkalmazásuk egy- és háromfázisú 

rendszerekben. 

A takarékkapcsolású transzformátor előnyei, hátrányai. 

Áramváltók. 

Feszültségváltók. 

Villamos forgógépek  

48 óra 

Villamos forgógépek közös jellemzői, általános felépítés, a légrés, tekercselések. 

A mágneses mezők. 

Feszültség előállítása, nyomaték kialakulása. 

Aszinkron gépek szerkezeti felépítése, működési elve, szlip, teljesítmények és 

veszteségek. 

A forgórészköri feszültség, frekvencia és reaktancia változása a fordulatszámmal. 

Az energia útja az aszinkron gépben. 

Aszinkron gép helyettesítő kapcsolása üresjárás és rövidzárás esetén. 

Aszinkron gép terhelési állapotai. 

Az aszinkron gép egyszerűsített helyettesítő kapcsolása. 

Az aszinkron gép kördiagramja. 

Az aszinkron gép kördiagramja, szerkesztés mérési eredmények alapján. 

Az aszinkron gép kördiagramjának alkalmazása. 

Kördiagramból a szlip, teljesítmény és nyomaték értékek meghatározása. 

A teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbe. 

Aszinkron gép üzemállapotai. 

Aszinkron motorok indítása - kalickás motorok. 

Mélyhornyú és kétkalickás motorok. 

Aszinkron motorok indítása - csúszógyűrűs motorok. 
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Témakörök Tartalmak 

Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai (frekvenciával, pólusszám 

átkapcsolással, a szlip növelésével). 

Aszinkron motorok forgásirány-változtatása. 

Egyfázisú aszinkron motorok. 

Egyenáramú gépek működése - generátorok, motorok. 

Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése. 

Egyenáramú gépek tekercselése. 

Egyenáramú gépek indukált feszültsége. 

Egyenáramú gépek nyomatéka. 

Armatúra visszahatás. 

Kommutáció. 

Külső gerjesztésű generátorok. 

Párhuzamos gerjesztésű generátorok. 

Soros gerjesztésű generátorok. 

Vegyes gerjesztésű generátorok. 

Külső gerjesztésű motorok. 

Párhuzamos gerjesztésű motorok. 

Soros gerjesztésű motorok. 

Vegyes gerjesztésű motorok. 

A különféle gerjesztési módok összehasonlítása a nyomatéki és fordulatszám 

egyenletek, illetve jelleggörbék segítségével. 

A különböző indítási, fordulatszám-változtatási és forgásirány-váltási megoldások. 

Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál. 

Szinkrongépek felépítése, működési elve generátorként, illetve motorként. 

Az egyedül járó gép jellemzői az üresjárási, a külső terhelési és a rövidrezárási 

jelleggörbék alapján. 

Az armatúra-visszahatás. 

Az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján készített vektorábrák. 

A nyomaték-terhelési szög jelleggörbe. 

Lengések, stabilitás. 

A hálózatra kapcsolás elméleti feltételei és gyakorlata. 

A hálózatra kapcsolt gép hatásos és meddő teljesítményének változtatása ("V" 

görbék). 

Szinkron generátorok üresjárása. 

Szinkron generátorok terhelése. 

Szinkron generátorok rövidrezárása. 

Szinkron motorok.  

Szinkron motorok indítása. 
Villamos hajtások  

40 óra 

 

Háromfázisú aszinkron motorok forgásirányváltása. 

Rövidre zárt és csúszógyűrűs motorok indítási lehetőségei. 

Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai.  

Fordulatszám-változtatás a frekvencia változtatásával (frekvenciaváltóval), 

szlipkompenzáció. Fordulatszám változtatás a póluspárok átkapcsolásával 

(Dahlander-tekercselés).Fordulatszám-változtatás a szlip változtatásával. 

Az egyfázisú motor forgásirány változtatása. 

Ellenáramú és generátoros féküzem, dinamikus fékezés. 

Aszimmetrikus fékkapcsolások. 

Egyenáramú motorok indítási megoldásai (csökkentett kapocsfeszültség,  

indítóellenállás). Egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása 

(kapocsfeszültség-, fluxus-, és ellenállás változtatásával ). 

Egyenáramú motor forgásirányváltása. 

Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál (ellenáramú, dinamikus és 

energia-visszatáplálásos fékezés). 

Vezérelt áramirányítás hatásos ellenállást és belső feszültséget, valamint 

induktivitást is tartalmazó fogyasztók esetén (elv, kimeneti feszültségek alakja, 

értéke). 

Egyenáramú hajtások gyakorlati megvalósítása. 

A frekvenciaváltó működési elve, gyakorlati alkalmazása. 

A lágyindító gyakorlati alkalmazása. 
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Villamos művek 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

4 óra/hét, 128 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem,  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x   -- 

3.6. Műszaki rendszerrajz kiegészítés  x  - 

4. Komplex információk körében     
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4.1. Esetleírás készítése x    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

 

 
Témakörök Tartalmak 

Hálózatok 
 40óra 

 

Érintésvédelem. 

Védővezetős érintésvédelmi módok. 

ÁVK, EPH, TN, TT, IT. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi módok. 

Korlátozott zárlati teljesítményű áramkörök. 

Kis és nagyfeszültségű előírások. 

Helyiség jellege, besorolása. 

Villamos veszélyességi fokozatok. 

Védettségi fokozatok meghatározása. 

Feszültségmentesítés, FAM, feszültség közelében végzett munka. 

Üzembe helyezési feladatok. 

Üzemzavar, hibaelhárítás. 

Villamos fogyasztók típusai és működésük. 

Ipari motoros fogyasztók. 

Ipari hőfejlesztő fogyasztók. 

Kemencék. 

Közvetlen ellenállás-fűtésű hőfejlesztő készülékek. 

Villamos ívhegesztő készülékek. 

Háztartási fogyasztók. 

Villamos tűzhelyek, hűtőkészülékek. 

Egyéb nagy háztartási készülékek. 

Világítástechnikai alapfogalmak. 

Fényforrások működése. 

Lámpatestek típusai. 

 A helyes világítás követelményei. 

 Ipari helyiségek világításának tervezési szempontjai. 

 Kommunális helyiségek világításának tervezési szempontjai. 

A villamosenergia-fogyasztás mérése, fogyasztásmérők fajtái. 

Mérőhely és elosztótábla kialakítása. 

Időprogram-kapcsolók (kapcsolóórák, központi vezérlés). 

Épületek villamos hálózatának nyomvonalterve. 

Létesítési biztonsági szabványok. 

Erősáramú berendezések üzemeltetési szabályzata. 

Energiagazdálkodás 

48 óra 

A nagyfeszültségű energiaátvitel. 

Rendeltetés, szabványos feszültségek. 

Alakzat, áramnem, frekvencia. 

Áramelosztó rendszerek. 

Hálózatok osztályozása a csillagpont alapján. 

Feszültségesésre való méretezés. 

A vezetékek melegedésre való ellenőrzése. 

Tápvezeték. 

Elosztóvezeték méretezése. 

Két végén táplált elosztóvezeték méretezése. 

Villamos vezetőanyagok. 

A szabadvezetékek és kábelek villamos jellemzői. 

Szabadvezetékek és kábelek villamos helyettesítő kapcsolása. 

A fogyasztók elemzése. 

A meddő teljesítmény hatása a villamosenergia-rendszerre. 

Fázisjavítás lehetőségei és módjai. 
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Témakörök Tartalmak 

Zárlat keletkezése. 

A hálózati zárlatok fajtái. 

A zárlati áramok időbeli lefolyása. 

Szinkrongépek zárlatai. 

A zárlati áram időbeli lefolyásának szakaszai. 

A zárlatszámítás alapelvei, módszerei. 

Zárlatszámítás a reaktanciák százalékos értékével. 

Zárlatkorlátozó fojtótekercs. 

A lekapcsolási teljesítmény. 

Szigetelt csillagpontú hálózat földzárlata. 

Az erőművek csoportosítása a primer energiahordozók szerint. 

Hőerőművek, energiaátalakítási folyamatok, fő berendezések. 

Gőzerőművek. 

Gázturbinás hőerőművek.  

Vízerőművek. 

Atomerőművek. 

Erőművi segédüzem villamos berendezései. 

Az erőművi gyűjtősínek kialakítása. 

Villamos állomások elemei és fajtái. 

A villamos állomások osztályozása rendeltetés és kivitel szerint. 

Erőművi állomások kapcsolási képe. 

Transzformátorállomások kapcsolási képe. 

Gyűjtősínek szerepe, kialakításuk. 

Gyűjtősín-rendszerek. 

Egyszerű és kettős gyűjtősín rendszer. 

Poligon és másfél megszakítós kapcsolás. 

Gyűjtősínek villamos jellemzői. 

A villamos ív keletkezésének feltételei, ívoltó tényezők. 

Egyenáramú ív. 

Váltakozó áramú ív. 

A kapcsolókészülékek feladata és osztályozása. 

Olvadóbiztosítók feladata és működési elve. 

Kis- és nagyfeszültségű olvadóbiztosítók. 

Szakaszolók. 

Megszakítók és működtető szerkezetei. 

Kis- és nagyfeszültségű megszakítók. 

Terheléskapcsolók, kontaktorok és védőkapcsolók. 

Szigetelők csoportosítása. 

Villamos védelmek  

40 óra 

 

Védelmek működési elve és a kiválasztás szempontjai. 

A védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. 

Sugaras hálózatok rövidzárlatvédelme. 

Hurkolt hálózatok védelme. 

 Körvezetékek védelme, párhuzamos vezetékek védelme. 

Különbözeti védelem. 

Szakaszvédelem. 

Távolsági védelem. 

Gyűjtősínek védelme. 

Transzformátorok védelmei. 

Gázvédelem. 

Szinkrongenerátorok védelmei és automatikái. 

Rövidzárlatok, állórész testzárlatok. 

Forgórész testzárlata, menetzárlat. 

A szinkron generátorok automatikái, önműködő legerjesztés. 

Gyorsrágerjesztő automatika, szinkronozó automatika. 

A túlfeszültségek fajtái, keletkezésük, jellemzőik. 

Alállomási és szabadvezetéki megelőző védelmek. 

A közvetlen túlfeszültség-védelem eszközei, szigetelési szintek koordinálása. 

Önműködő visszakapcsolás elve, alapfogalmai. 

A visszakapcsolási rendszerek jellemzői. 
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Témakörök Tartalmak 

EVA, HVA, KVA felépítése, működése, alkalmazási területe. 

Önműködő visszakapcsolás. 

Hálózatok földzárlatvédelme. 

FÁVA és KVA automatikák együttműködése. 

Önműködő tartalékátkapcsolás.  

Vonali tartalékátkapcsoló automatika (VTA). 

Eseményvezérlésű transzformátorátkapcsoló automatika (ETRA). 

Zárlatkorlátozó automatika. 
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Erősáramú szerelések gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

5 óra/hét, 160 óra/év gyakorlat,  

Tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki  rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki  rajz készítése leírásból x   - 

3.4. Műszaki  rajz kiegészítés x   - 

3.5. Műszaki  rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés  x  - 



24 

irányítással 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.12. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x  - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
x x  - 

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 

8.2. Technológiai minták elemzése x   - 

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

8.4. Anyagminták azonosítása x   - 

8.5. Tárgyminták azonosítása x    

 

 
Témakörök Tartalmak 

Épületek villamos 

hálózata  
100óra 

 

Villamos rajzok olvasása, értelmezése, készítése (egyvonalas, szerelési 

áramutas). 

Villamos szerelési anyagok jellemzői, alkalmazásuk. 

A hálózat kiépítésének lépései. 

Süllyesztett szerelés munkafolyamatai. 

Falon kívüli szerelés munkafolyamatai. 

Vezetékek szakszerű kötése villamos kötőelemekkel. 

Védőcsövek, kábelcsatornák, kábeltálcák méretre szabása. 

Kötő- és szerelvénydobozok, rögzítőanyagok beépítése. 

Villamos szerelvények, kapcsolók, csatlakozók, lámpatestek szerelése. 

Villamos készülékek, relék (impulzusrelék, időrelék), mágneskapcsolók. 

Túláramvédelmi és túlfeszültségvédelmi készülékek szerelése. 

Érintésvédelmi készülékek. 

Épületvillamossági szerelési munkák. 

Lakóépületek bejelző rendszerei. 

Világítási áramkörök kialakítása. 

Egysarkú kapcsolás, kétsarkú kapcsolás, háromsarkú kapcsolás 

alkalmazása. 

Csillárkapcsolás, váltókapcsolás, keresztváltó-kapcsolás szerelése. 

Fénycsőkapcsolás összeállítása. 

Világítási áramkörök és dugaszoló aljzatok. 

Összetett világítási áramkörök szerelése (lépcsőházi világítás).  

Univerzális időrelék alkalmazása. 

Egyszerű impulzusrelék alkalmazása. 

Integrált funkciójú impulzusrelék alkalmazása. 

Impulzusrelé kiegészítők. 

Bekapcsolás-késleltetések, kikapcsolás-késleltetések szerelése. 

Elosztószekrények szerelése. 

Épületek hálózatra 

csatlakoztatása 
30 óra 

A szigetelt légvezetékkel hálózatra csatlakoztatás munkavédelmi szabályai. 

A szükséges áramszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése. 

A fővezeték nyomvonalának megválasztása, szempontok és előírások 

figyelembe vétele. 
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Témakörök Tartalmak 

A fővezetéki anyagok választéka, kiválasztása. 

Fővezeték szerelése (csövezés, vezetékszerelés). 

A csatlakozási pont kialakítása az épület külső falán, tetőszerkezetén.  

A fali horog, tetőtartó szerelésére vonatkozó előírások. 

A csatlakozóvezeték (szigetelt légvezeték) és tartozékainak szerelése. 

Földkábeles csatlakozás kialakításának munkavédelmi szabályai. 

A szükséges áramszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése kábelszereléshez. 

A fővezeték nyomvonalának megválasztása, szempontok és előírások. 

A fővezetéki anyagok választéka, kiválasztása. 

Fővezeték szerelése (csövezés, vezetékszerelés). 

Csatlakozó tokozatok összeállítása, szerelése. 

Kábelvégek készítése. 

Kábeltoldás megvalósítása különböző szerelvényekkel. 

Fogyasztásmérő hely kialakításának előírásai, jogosultság. 

Fogyasztásmérők helyének kialakítása. 

Fogyasztásmérők felszerelése. 
Épületek 

informatikai 

rendszerei  
30 óra 
 

Kommunikációs és informatikai és rendszerek felépítésének, működésének általános 

szempontjai.  

Számítógépes hálózatok létesítése.  

TV antenna rendszer vezetékezése. 

Csengő, felcsengető rendszer áramköreinek kialakítása. 

Kaputelefonok szerelése, telepítése. 

Telefonhálózatok vezetékezésének előkészítése, kialakítása.  

Mozgáskorlátozott vészhívó telepítése. 

Vagyonvédelmi rendszerek kialakításának általános jellemzői. 

Elosztóhálózatra csatlakoztatás, vagyonvédelmi jelzőrendszer folyamatos 

energiaellátása. 

Átkapcsolás másik gyűjtősínre, szükség (tartalék) áramforrásra. 

Szünetmentes áramforrások alkalmazása. 

Az elektronikus jelzőrendszerrel szembeni követelmények. 

A riasztás eszközeinek telepítése (kültéri csengő, piezoelektromos sziréna, 

kombinált hang-fény eszközök, hangszóró). 

A riasztórendszer érzékelőinek telepítése (mikrokapcsolók, súlykapcsolók, 

kontaktszőnyeg, riasztótapéta, fólia, reed-csöves érzékelő, ultrahangos ill. 

mikrohullámú mozgásérzékelők, kapacitív érzékelők, infrasorompók, passzív 

infraérzékelők, üvegtörés érzékelők, testhang érzékelők). 

Vagyonvédelmi riasztó központ telepítése. 

Tűzjelző rendszerek telepítése (nyugalmi áramkörös ill. intelligens). 

Szerelési megoldások. 
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Erősáramú mérések gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

4 óra/hét, 128 óra/év gyakorlat,  

Tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x   - 

3.6. Műszaki rendszerrajz kiegészítés x   - 

4. Komplex információk körében     
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4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  - 

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x   - 

8.2. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

 
 

Témakörök Tartalmak 

Érintésvédelmi 

mérések  

40óra 
 

Érintésvédelemi módok.  

Érintésvédelemmel kapcsolatos szabványok ismertetése. 

Általános szabályok a védővezető vizsgálatára. 

Földelési ellenállás mérése. 

Védővezetős érintésvédelmi módok vizsgálata. 

Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálata. 

Védővezető folytonosságának vizsgálata célműszerrel, V-mérővel. 

Védővezető és fázisvezető, valamint védővezető és nullavezető felcserélésének 

vizsgálata üzemszünetben egyenfeszültséggel, üzemszünetben váltakozó 

feszültséggel, törpefeszültségű vizsgálattal, szigetelésméréssel. 

Földelési ellenállás mérése erősáramú módszerrel V-A mérővel. 

Földelési ellenállás mérése célműszerrel. 

Hurokellenállás mérése V-A mérővel. 

Hurokellenállás mérése célműszerrel.  

Áram-védőkapcsolás vizsgálata, érintési feszültség és kioldó áram mérése. 

Szigetelési ellenállás mérése I., II., és III. érintésvédelmi osztályú készülékek 

esetében. 

Padló szigetelési ellenállásának mérése. 

Érintésvédelmi törpefeszültséget előállító ill. védőelválasztó transzformátor 

vizsgálata. 

Szigetelésmérés, kimeneti törpefeszültség szabványos mérése. 

Teljesítmény- és 

fogyasztásmérés  

40 óra 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózaton, analóg műszerekkel. 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózaton, digitális műszerekkel. 

Egyedi fázisjavítás, fázisjavító kondenzátor értékének meghatározása. 

Egyfázisú induktív fogyasztó teljesítményének mérése, fázisjavító kondenzátor 

hatása. 

Hatásos teljesítmény mérése háromfázisú hálózaton, két wattmérős módszerrel. 

Hatásos teljesítmény mérése háromfázisú hálózaton, három wattmérővel. 

Induktív fogyasztó meddő teljesítményének mérése háromfázisú rendszerben, 

analóg és digitális műszerekkel. 

Indukciós fogyasztásmérő működése, bekötése. 

Indukciós fogyasztásmérő működésének ellenőrzése (hitelesítés). 

Közvetlen fogyasztásmérés egyfázisú hálózatokban. 

Fogyasztásmérés háromfázisú rendszerekben. 

Fogyasztásmérés közvetett módon, áramváltóval. 
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Egyfázisú fogyasztás mérése digitális fogyasztásmérővel. 

Ipari fogyasztásmérés. 

Teljesítmény-távadó vizsgálata.  

Egy- és háromfázisú egyenirányítók vizsgálata. 

Vezérelt áramirányítók vizsgálata. 

Jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal. 

Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton. 

Villamos gépek 

üzemi mérései  
48 óra 

 

Transzformátor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései 

Tekercs ellenállás mérése, szigetelési ellenállás mérése 

Transzformátor áttétel mérése 

Egyfázisú transzformátor üresjárási mérése 

Háromfázisú transzformátor üresjárási mérése 

Transzformátor rövidzárási mérése 

Transzformátor kapcsolási csoportjának meghatározása 

Áramváltó mérése 

Aszinkron motor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései. 

Aszinkron motor üresjárási mérése 

Aszinkron motor rövidzárási mérése, aszinkron motor terhelési mérése 

Aszinkron gép kördiagramjának meghatározása, aszinkron gép teljes nyomaték-

fordulatszám jelleggörbéje. 

Aszinkron motor indítási módjainak vizsgálata (csillag-delta indítás vizsgálata, 

ellenállásos indítás vizsgálata, transzformátoros indítás vizsgálata). 

Szinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései. 

Szinkron generátor üresjárási mérése. 

Szinkron generátor rövidzárási mérése, egyedül járó szinkrongenerátor terhelési 

mérése. 

Szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása. 

Egyenáramú gépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai, jellemző mérései. 

Külső gerjesztésű egyenáramú generátor terhelési mérése, párhuzamos gerjesztésű 

generátor terhelési mérése, soros gerjesztésű generátor terhelési mérése. 

Külső gerjesztésű egyenáramú motor terhelési mérése, párhuzamos gerjesztésű 

egyenáramú motor terhelési mérése. 
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Műszaki dokumentáció gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

4 óra/hét, 128 óra/év gyakorlat,  

Számítógépterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x   - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Dokumentációs 

ismeretek  

24óra 

 

Műszaki dokumentáció funkciója, főbb jellemzői. 

Műszaki dokumentáció fajtái. 

Gyártási és felhasználói dokumentáció jellemzői. 

Szöveges dokumentáció összetevői.  

Szöveges dokumentációval szemben támasztott követelmények. 
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Engedélyek, műszaki hozzájárulások, szabványhivatkozások. 

Műszaki leírás. 

 A műszaki leírás tartalma és formai jellemzői. 

Műszaki adatlap. 

A műszaki adatlap tartalmi és formai jegyei. 

Szakmai számítások. 

Alkatrészjegyzék, konszignáció. 

A konszignációs jegyzék jellegzetességei. 

Építési, szerelési utasítás (útmutató). 

Üzemeltetési (használati) útmutató. 

Karbantartási utasítás. 

Javítási (szervizelési) utasítás. 

Mérési jegyzőkönyv. 

Mérési jegyzőkönyv alaki követelményei. 

Mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményei. 

Szöveges dokumentáció készítése számítógéppel. 

Rajzdokumentáció fajtái, főbb jellemzői. 

Rajzdokumentáció készítése számítógéppel. 

Dokumentáció módosítása, naprakész állapotban tartása. 

Dokumentáció kezelése, archiválása. 

Az archívált rajzok azonosítási rendszere, visszakereshetősége. 

Elektronikus archiválás.. 

Áramkörök 

tervezése  

24 óra 

CAD erősáramú áramkörtervező program alkalmazása. 

Az áramkörtervező programok felépítése, telepítése, beállításai. 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai. 

A kapcsolásirajz-szerkesztő program használata. 

Alkatrészek elhelyezése, huzalozás. 

Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása. 

Kapcsolásirajz szerkesztő és a szerelési rajz tervező kapcsolata, alkalmazása. 

Az automatikus huzalozás. 

Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése. 

Automatikus generáló funkciók (Sorkapocs-, kapocsbekötési-, kábeltervek 

generálása). 

Darabjegyzékek generálása,rajzjegyzék generálása, nyomtatás. 

Egyéni szimbólumok készítése, azok beillesztése saját projektbe.   

Egyedi űrlapok készítése, alkalmazásuk. 

Külső adatbázis betöltése, használata. 

Kimeneti fájlok generálása. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák. 

Áramkörök kapcsolási rajzának, alkatrészjegyzékének elkészítése tervező program 

(CAD) alkalmazásával. 

A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása. 

A szimuláció fogalma, alkalmazási lehetőségei. 

Szimulációs eljárások. 

A szimuláció alkalmazásának lehetőségei. 

Az elvégzett szimuláció dokumentációjának elkészítése, a kapott eredmények 

beillesztése a műszaki dokumentációba. 
Rajzdokumentáció 

készítése 

számítógéppel  

80 óra 
 

A CAD program indítása és részei. 

A képernyő részei, a parancskiadás módjai. 

Állapotsori menü. 

Raszter beállításai. 

A rajzolás koordináta rendszerei. 

Fóliák és vonaltípusok alkalmazási módjai. 

Testreszabás. 

Eszközpaletták. 

Rajzhatárok. 

Sablonfájlok. 

Beállítások. 

Rajzok megnyitása, lehetőségek. 
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Rajzelemek létrehozása. 

Rajzparancsok. 

Pont rajzolása. 

Vonalak rajzolása. 

Görbevonalú síkidomok rajzolása. 

Sokszögek rajzolása. 

Vonalláncok. 

Egyéb rajzelemek. 

Szöveg rajzelemek. 

Szövegbevitel módjai. 

Szöveg beviteli parancsok. 

Szövegmódosítások. 

Helyesírás-ellenőrzés. 

Egyéb szöveg parancsok (szövegigazítás, szöveglépték). 

Méretezési stílusok. 

Méretezés eszköztár. 

Gyorsméret, sugaras méret. 

A méretek gyakorlati megadása. 

A metszetkészítés elve. 

Metszetfajták. 

Metszeti jelölések.  

Blokkok alkalmazása.  

Attribútumok létrehozása és használata. 

Egyéb parancsok. 

A  ZOOM parancs. 

A TOL parancs. 

A TÁVS parancs. 

A LÉPTÉK parancs. 

A TERÜLET parancs. 

A rajzok kinyomtatása. 

Térbeli ábrázolások. 

Szilárdtest létrehozása síkbeli rajzból. 

Élek lekerekítése, letörése szilárdtesteken. 

Szilárdtestek metszése. 

Vetületek. 
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Villamos gépek és vezérlések gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

8 óra/hét, 256 óra/év gyakorlat,  

Mérőterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x  - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Műszaki rajz értelmezése x x  - 

3.2. Műszaki rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Műszaki rajz készítés tárgyról x   - 

3.4. Műszaki rajz kiegészítés x x  - 

3.5. Műszaki rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 
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4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.2. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  - 

8.5. Anyagminták azonosítása x   - 

8.6. Tárgyminták azonosítása x   - 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Villamos hajtások  

66óra 

 

Motorok és munkagépek nyomatéka. 

Üzemi fordulatszám meghatározása. 

Villamos hajtások osztályozása. 

Egyenáramú motoros hajtások indítása, fordulatszám-változtatása, fékezése. 

Külső gerjesztésű motoros hajtások. 

Párhuzamos gerjesztésű motoros hajtások. 

Soros gerjesztésű motoros hajtások. 

Vegyes gerjesztésű motoros hajtások. 

Egyenáramú motoros hajtások megvalósítása. 

Áramirányítós hajtások. 

Aszinkron motorok indítási lehetőségei. 

Aszinkron motorok közvetlen indítása. 

Csúszógyűrűs aszinkron motorok indítása. 

Kalickás aszinkron motorok indítása. 

Indítási áramot csökkentő indítási módok. 

Aszinkron motorok goromba és lágy indítása. 

Aszinkron motorok fordulatszám változtatása. 

Állórész frekvencia változtatása. 

Póluspárszám változtatása. 

A szlip változtatása. 

Aszinkron gépek fékezése. 

Generátoros, ellenáramú és dinamikus fékezés. 

Aszimmetrikus fékkapcsolások. 

Szinkronmotorok indítása indítómotorral. 

Szinkronmotorok indítása aszinkron felfutással. 

Szinkronmotorok indítása frekvencia felfutással. 

Szinkronmotorok fordulatszám-változtatása. 

Póluspárszám változtatása, frekvenciaváltoztatás. 

Villamos gépek 

telepítése  

38 óra 

Motorok kiválasztásának általános szempontjai. 

Villamos forgógépek felszerelése és mechanikai vizsgálatai. 

Villamos forgógépek felszerelése és beállítása.  

Forgógépek tengelykapcsolóinak felszerelése és beállítása 

Ékek ellenőrzése. 

Csapágyak ellenőrzése. 

Kefeszerkezet ellenőrzése. 

Egytengelyűség beállítása. 

Az erőátviteli mód ellenőrzése. 

A villamos vizsgálatok módszerei. 

Forgógépek kapocstábla adatainak ellenőrzése. 

Szigetelési ellenállás mérése. 
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Érintésvédelmi mérések. 

Védővezető, földelővezető ellenőrzése. 

Túlterhelés-védelem ellenőrzése. 

Transzformátorok adattáblájának ellenőrzése. 

Transzformátorok üresjárási és üzemi jellemzőinek ellenőrzése. 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolhatóságának feltételei. 

A párhuzamos kapcsolhatóság feltételeinek ellenőrzése. 

Névleges üresjárási feszültségek és drop ellenőrzése. 

Kapcsolási csoport ellenőrzése. 

Fázissorrend ellenőrzése. 

Érintésvédelem bekötése és folytonosságának ellenőrzése. 

Túláramvédelem bekötése és működésének ellenőrzése. 

Szigetelésvizsgálat szigetelési ellenállás mérésével. 

Villamos gépek és 

hajtások mérései  

38 óra 

 

Transzformátorok üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egy- és háromfázisú transzformátorok áttételének mérése. 

Transzformátorok üresjárási mérése. 

Transzformátorok rövidzárási mérése. 

Drop (százalékos névleges rövidzárási feszültség) meghatározása. 

Egyfázisú transzformátor kapocsjelölésének ellenőrzése. 

Fázisfordítási szög meghatározása (kapcsolási óraszám). 

Transzformátorok üzemi mérései. 

Aszinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Menetzárlat vizsgálata. 

 60°-os elkötés vizsgálata. 

Aszinkron motor üresjárási mérése. 

Aszinkron motor rövidzárási mérése. 

Fordulatszám mérése. 

Szinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egyedül járó szinkrongenerátor üzemeltetése. 

Szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása és párhuzamos üzeme. 

Szinkrongenerátor hatásos és meddőteljesítményének változtatása. 

Egyenáramú gépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egyenáramú generátorok bekötése. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése.  

Egyenáramú generátorok jelleggörbéinek felvétele. 

Egyenáramú motorok bekötése. 

Egyenáramú motorok üzemeltetése. 

Egyenáramú motorok jelleggörbéinek felvétele. 

Programozható 

vezérlők 
38 óra 

PLC alkalmazásának, üzemeltetésének feltételei. 

PLC-k típusai, felépítése. 

Információk gyűjtése a PLC-program elkészítéséhez.  

A vizsgálati, az üzemeltetési adatok meghatározása. 

 A vizsgálati, az üzemeltetési adatok meghatározása kiértékelése.  

A szükséges hardver és szoftver működőképességének ellenőrzése, a 

programfejlesztő szoftver futásának biztosítása.  

A meghatározott paramétereknek megfelelő PLC kiválasztása, figyelembe véve a 

bővíthetőség, a kivitel, a terhelhetőség, a program várható nagysága, a program 

archiválhatósága és a biztonsági követelmények stb. szempontjait. 

A vezérlési feladat leírása: szövegesen, érintkezős kapcsolásos (relés vezérléses) 

módon, funkcionális elemekkel (logikai alapkapcsolásos), folyamatábrával. 

A program átírása a PLC típusának megfelelően.  

A program bevitele a rendelkezésre álló eszköztől függően számítógépen vagy kézi 

programozóval. 

A program megjegyzésekkel, kommentárokkal való kiegészítése. 

Szükség esetén a program áttöltése vagy mentése.  

A program tesztelése a rendelkezésre álló eszközökkel  (programfejlesztő szoftver, 

modell) segítségével. 

Az üzemi próba elvégzése után a szükséges változtatások, javítások elvégzése, a 

program véglegesítése. 



35 

Témakörök Tartalmak 

A dokumentáció elkészítése: írásos, illetve programfejlesztő szoftver esetén 

számítógépes dokumentáció készítése. 

Motorvezérlések 
38 óra 

Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirány-váltó, 

fordulatszám változtató kapcsolások) telepítése, beüzemelése. 

Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei. 

Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat). 

A vezérléstechnika építő elemei és készülékei. 

Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, beavatkozó elemek, járulékos 

elemek. 

Villamos hajtások típusai. 

Motorvédelem. 

Ki- és bekapcsolás, indítás. 

Távműködtetés, sorrendi kapcsolás. 

Forgásirány-váltás. 

Fordulatszám változtatás. 

Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz). 

A feladat megoldásához szükséges elemek kiválasztása az áramkör jellemző 

paraméterei alapján. 

A vezérlés megvalósítása az iparban előforduló (szerelőtábla, vezérlőszekrény) 

módon (készülék elhelyezés, huzalozás). 

A vezérlés tesztelése, vizsgálata.  

A szükséges beállítások, javítások elvégzése. 

Üzemi próbák végrehajtása. 

Az elvégzett feladat dokumentálása. 

Lágyindítók. 

Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Léptetőmotorok. 

Szervomotorok. 

Lineáris motorok. 

Telemechanika 
38 óra 

Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetése. 

Telemechanika szerepe az alállomások és elosztóhálózatok működtetésében. 

Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei. 

Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat). 

Telemechanikai rendszer alapelemei. 

Központi számítógép. 

Terepi számítógép. 

Adatgyűjtés – mérés. 

Adatátvitel – adatfeldolgozás. 

Kommunikáció. 

Adattárolás – archiválás. 

Megjelenítés – naplózás. 

Folyamatcsatolás. 

Analóg mérőátalakítók. 

Digitális állapotérzékelők. 

Optoelektronikus leválasztók. 

Szintillesztők, jelátalakítók. 

Mérőváltók. 

Jelzőkészülékek. 

Beavatkozók. 

Megszakítók, kapcsolók távműködtetési lehetősége. 

Alállomások hagyományos feladatai. 

Üzemzavari és üzemviteli automatika funkciók. 

Lassú reakcióidejű szabályozásokat végző alállomási automatikák. 

Komplex alállomási irányítástechnika. 

Alállomási helyi megjelenítők. 

Távműködtetett oszlopkapcsolók. 

Kapcsolási sorrend készítése, és a kapcsolási műveletek elvégzése. 

Kapcsolási műveletek végrehajtása folyamatirányító számítógép segítségével. 
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Munkahelyi egészség és biztonság 9. évfolyam 

0,5 óra/hét, 18 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Munkavédelmi 

alapismeretek  

4óra 

 
 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége. Történeti áttekintés. A szervezett 

munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, 

továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi 

és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők..A megelőzés fontossága és lehetőségei. A munkavállalók egészségének, 

munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében 

szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében.  

A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy). Veszélyes és 

ártalmas termelési tényezők. A munkavédelem fogalomrendszere, források. A 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

Munkahelyek 

kialakítása  

4óra 

 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai. A létesítés általános követelményei, a 

hatásos védelem módjai, prioritások. Szociális létesítmények. Öltözőhelyiségek, 

pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. Közlekedési 

útvonalak, menekülési utak, jelölések, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, 

üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, 

beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, 

tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgatás. Anyagmozgatás a 

munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, 

hátsérülések megelőzése 

Raktározás. Áruk fajtái, raktározás típusai. Munkahelyi rend és hulladékkezelés. Jelzések, 

feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. környezetvédelem célja, eszközei. 

Munkavégzés 

személyi feltételei  
2óra 

 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

Munkaeszközök 

biztonsága  

2óra 

 

Munkaeszközök halmazai 

szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei 

és a munkaeszközre (mint termékre)  meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint 

a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható 

biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános 

üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos 

működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

Munkakörnyezeti 

hatások  

2óra 

 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 
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A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

Munkavédelmi 

jogi ismeretek  

4óra 
 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben 

tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető 

szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 

munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve 

a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további 

részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében ellátandó feladatok. 

Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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Műszaki ismeretek 9. évfolyam 

3,5 óra/hét, 126 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Egyenáramú 

áramkörök  

26óra 

 

 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma.  

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás.  

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás. 

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

Mágneses tér és 

váltakozó áram  

26óra 

 

Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe, hiszterézis hurok. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 

Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 
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Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

Fázisjavítás. 

Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 

Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Háromfázisú feszültségrendszerek. 

Transzformátorok. 

Villamos motorok és generátorok. 

Szakrajz alapjai  

26óra 

 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 

Lemeztárgy műszaki vázlata. 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

Fémek és 

ötvözetek 
18 óra 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet. 
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Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 

Nemfémes 

anyagok 
16 óra 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 

Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 

Minőségbiztosítás 
14 óra 

A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás. 

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 
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A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 
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Elektronika 9. évfolyam 

4 óra/hét, 144 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Műszaki 

dokumentáció 

40 óra 

 

 

Villamos rajzjelek 

Vezetékek 

Áramforrások 

Feszültség– és áramrendszerek 

Villamos készülékek kapocsjelölése 

Kondenzátorok 

Állandó és változó értékű ellenállások, potenciométerek 

Tekercsek, transzformátorok 

Fényforrások 

Kapcsolók és érintkezők, jelfogók 

Csatlakozások 

Olvadóbiztosítók, feszültséglevezetők 

Antennák 

Elektroakusztikai átalakítók 

Generátorok 

Átalakítók 

Erősítők 

Szűrők 

Félvezető eszközök 

Villamos mérőműszerek 

Logikai elemek 

Villamos forgógépek 

Világítástechnika és épületvillamosság 

Az erősáramú technika rajzjelei 

Az automatika rajzjelei 

Villamos rajzcsoportok és típusok 

Elvi összefüggési és működési vázlatok 

 Tömbvázlat vagy blokkvázlat 

A működési vázlat 

Elvi kapcsolási rajzok 

           Méretezési részletrajz 

           Elvi kábelezési rajz 

Villamos csatlakozási rajzok 

Nyomvonal jellegű tervek rajzai 

          Elrendezési (elhelyezési ) rajz 

          Szerelési  rajz 

          Külső kábelezési rajz 

Nyomtatott áramkörök rajza 

          Készítés 

          Vezető mintázatok kialakítása 

          Szigetelőközök 

 Klisérajz 

 Megmunkálási rajz 

 Felirati rajz 

 Szerelési rajz 

Villamos áramkör 

40 óra 
 

A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 

Villamos ellenállás. 

Ohm törvénye. 

Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelgörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 
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Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 

 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 

 Csillag-delta átalakítás. 

Passzív és aktív 

hálózatok 

40 óra 

 

Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 

Rövidrezárás. 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 

Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 

Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 

A villamos áram 

hatásai 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 
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24 óra A villamos áram hatásai. 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai. 

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 

A villamos áram vegyi hatása. 

Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

 A villamos áram mágneses hatás. 

  Elektromágnes. 

Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

  Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 
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Műszaki informatika gyakorlat 9. évfolyam 

2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Számítógép terem 

 
Témakörök Tartalmak 

Informatikai 

alapismeretek 

18óra 

 

Informatikai alapfogalmak. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Hardver alapismeretek. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.). 

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 

Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása. 

Operációs rendszerek fogalma. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.  

Rendszeres biztonsági mentések fontossága.  

Adatmentés.  

Jelszavas állományvédelem, attribútumok.  

Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, rendszeres biztonsági 

mentések. 

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás. 

Állományok elérése, teljes elérési út. 

Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 

Vírusok típusai. 

Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése. 

Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta szoftver, 

licencszerződés, copyright, shareware, freeware, demo, publicdomain, szabad 

szoftverek, creative commons. 

Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának ismerete. 

Irodai 

alkalmazások 
36 óra  

Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Formázási műveletek.  

Helyesírás ellenőrzése. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Táblázatok használata. 

Nyomtatás. 

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása, 

adattípusok. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 

Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány és 

munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  
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Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  

Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 

Számítógépes 

hálózatok 
18 óra  

Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, hálózatválasztás. 

Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

Biztonságos jelszó. 

Hálózati nyomtatás lehetőségei. 

Az internet felépítése, szolgáltatásai.  

Hálózat adta visszaélési lehetőségek: levélszemét, kéretlen levelek, jelszavak 

megőrzése, személyes információk tárolása (e-mail-ok, címlisták). 

Távoli elérés használata. 

Távsegítség engedélyezésével járó veszélyek, azok kivédése. 

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése, 

protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Műveletek levelekkel. 

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése. 

Az interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák, ftp, chat. 

Online fordítók használata. 
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Műszaki gyakorlatok 9. évfolyam 

3óra/hét, 108 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Anyagok és 

szerszámok  

54óra 

 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.  

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás. 

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.  

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.  

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.  

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.  

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt 

felületminőséggel.  

Furatok középpontjának előrajzolása.  

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel.  

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.  

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, 

levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása.  

Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés. 

Mérések  

18óra 
 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.  

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a munkadarabra.  

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer használata, 

pontos leolvasása.  

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.  

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres 

kitűző használatával.  

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.  

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.  

Méret ellenőrzése idomszerrel.  

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

Mechanikai és 

villamos kötések  

36óra 

 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).  

A szegecs méretének helyes megválasztása.  

Menetes alkatrészek ábrázolása.  

Csavarok fajtái, adatai.  

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok.  

Menetkészítés eszközei és szerszámai.  

A menetfúrás és a menetmetszés.  

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal.  

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása.  

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.  

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  
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Témakörök Tartalmak 

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).  

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés.  

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése.  

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.  

Csatlakozók kialakítása.  

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  
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Elektronika gyakorlat 9. évfolyam 

4óra/hét, 144 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Villamos kötések 

és a NYÁK 

72óra 

 

 

Villamos kötések osztályozása: 

 Oldható kötések 

 Nem oldható kötések 

Forrasztott kötés típusai: 

      Keményforrasztás 

       Lágyforrasztás 

Lágyforrasztás kivitelezése  

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése  

                   A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

                   A forrasztás művelete  

                   Forrasztási gyakorlat  

  Vezetékek, kábelek, huzalozás:  

                   Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

                   Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

                   A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

                   Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. 

 

 Elektromechanikus csatlakozók. 

                   Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

                   Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása  

A szitanyomás technológiája. 

Eszközök, segédanyagok. 

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek 

jelölése 

Egyenáramú 

alapmérések 

36óra 

 

Egyenáramú alapmérések 

Mérési segédeszközök 

 Potenciométer 

 Tolóellenállás 

 Precíziós mérőellenállások 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával 

Ellenállás mérése Weatstone-híddal 

Fajlagos ellenállás mérése 

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata 

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchoff huroktörvényének igazolása  

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata Kirchoff csomóponti törvényének 

igazolása 

Feszültségosztók vizsgálata  

Potenciométerek vizsgálata 

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése 
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Témakörök Tartalmak 

 Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése 

 Feszültségmérő hitelesítése 

 Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése 

 Árammérő hitelesítése 

 Teljesítménymérő hitelesítése 

Villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

 Az egyenáramú teljesítmény mérése 

Energiaforrások vizsgálata 

 Energiaforrások belső ellenállásának, leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata 

 Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Váltakozó áramú 

alapmérések 

36óra 

 

Váltakozóáramú alapmérések  

Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése 

 Induktivitás mérése 

 Kondenzátor kapacitásának mérése 

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata 

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás , tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) vizsgálata 

Ellenállás , tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos rezgőkör) 

vizsgálata 

Egyfázisú váltakozóáramú teljesítmény mérése 

Hanggenerátorok vizsgálata 

 Kezelőszervek 

 Beállítási lehetőségek  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

 Kezelőszervek 

 Beállítási lehetőségek 

Mérések oszcilloszkóppal 

 Amplitúdó mérés 

Periódus idő mérés 

 Frekvencia mérési módszerek 

 Fázisszög mérési módszerek 

 RC feszültségosztó vizsgálata 

 Wien-osztó vizsgálat 
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Elektronika 10. évfolyam 

3 óra/hét, 108 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Aktív hálózatok 

Villamos tér 
36 óra 

Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 

A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 

Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 

Mágneses tér 

Elektromágneses 

indukció 
36 óra 

Mágneses tér. 

Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

Mágneses kör. 
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Témakörök Tartalmak 

A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 

Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 

A kikapcsolás folyamata. 

Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 

Váltakozó áramú 

hálózatok 
36 óra 

Szinuszos mennyiségek. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs, mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor, mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménytényező. 

Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 
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Témakörök Tartalmak 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 

A háromfázisú rendszer teljesítménye. 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 

Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. 

Aszinkrongépek. 

Egyenáramú gépek. 
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Elektronikus áramkörök 10. évfolyam 

3 óra/hét, 108 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Villamos 
áramköri 
alapismeretek 
36 óra 

Aktív áramköri elemek 
 Passzív áramköri elemek 
 Lineáris áramköri elemek 
 Nemlineáris áramköri elemek 
 Aktív áramkör 
 Aktív áramköri elemeket is tartalmaz 
 Passzív áramkör 
  Kizárólag passzív áramköri elemeket tartalmaz 
Lineáris áramkör 
  Minden áramköri eleme lineáris 
Nemlineáris áramkör 
  Tartalmaz nemlineáris áramköri elemeket is 
Kétpólusok 
 Aktív (generátorjellegű) kétpólus  
  Ideális feszültséggenerátorok 
  Valóságos feszültséggenerátorok 
   Üresjárási feszültség 
   Rövidzárási áram 
   Belső ellenállás 
  Ideális áramgenerátorok 
  Valóságos áramgenerátorok 
   Üresjárási feszültség 
   Rövidzárási áram 
   Belső ellenállás 
Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív  
kétpólusok 
 Passzív kétpólusok 
  Felépítése: 
Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek kombinációja 
  Helyettesítő képe 
 Aktív kétpólusok helyettesítő képe 
  Thevenin tétel 
  Norton tétel 
 Négypólusok 
  Deffiníció, rajzjel 
 Aktív négypólusok 
  Legalább egy aktív áramköri elemet tartalmaz 
 Passzív négypólusok 
  Csak passzív áramköri elemeket tartalmaz 
 Lineáris négypólusok 
  Minden áramköri elemük lineáris 
 Nemlineáris négypólusok 
  Nemlineáris áramköri elemeket is tartalmaz 
 Szimmetrikus négypólusok 
Kimenetük és bemenetük felcserélhető 
Ábrázolásuk. 
 Földszimmetrikus négypólusok 
  Kimeneti és ezzel egyidejűleg bemeneti kapcsaik felcserélhetők 
  Ábrázolásuk. 
 Négypólusok paraméterei 
  Impedancia paraméterek 
   Bemeneti impedancia 
   Átviteli (transzfer) impedancia nyitott bemenetnél 
   Átviteli (transzfer) impedancia nyitott kimenetnél 
   Kimeneti impedancia 
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Témakörök Tartalmak 

  Admittancia paraméterek 
   Bemeneti admittancia 
   Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt bemenetnél 
   Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt kimenet 
esetén   Kimeneti admittancia 
  Hibrid paraméterek 
   Bemeneti impedancia 
   Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén 
   Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén
     Kimeneti admittancia nyitott bemenet 
esetén 
  Inverz hibrid paraméterek 
   Üresjárási bemeneti vezetőképesség 
   Rövidzárási áramvisszahatás 
   Üresjárási feszültségerősítési tényező 
   Rövidzárási kimeneti ellenállás 
  Négypólusok feszültségátvitele 
  A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége 

Tápegységek 
36 óra 

A hálózati transzformátorok. 
Hálózati egyenirányítók. 
  Egyutas egyenirányítók 
  Kétutas egyenirányítók 
  Graetz-kapcsolás 
  Középleágazásos kapcsolás 
Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) 
  A legegyszerűbb kivitel 
  Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok 
  Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok 
  Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok 
  Negatív stabilizátorok 
Földfüggetlen feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása  
   Négyhuzalos feszültségstabilizátor 
   Integrált feszültségstabilizátorok áttekintése 
  Referenciafeszültség előállítása 
   Zener diódás megoldások 
   Tranzisztoros referenciafeszültség források 
  Kapcsoló üzemű tápegységek 
   Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek 
    Feszültségcsökkentő átalakító 
    A kapcsolójel előállítása 
    Feszültségnövelő kapcsolás 
    Polaritásváltó kapcsolás 
    Tárolóinduktivitás nélküli polaritásváltó 
kapcsolás 
    Típusválaszték 
  Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek 
    Együtemű átalakítók 
    Ellenütemű átalakítók 
    Nagyfrekvenciás transzformátorok 
    Teljesítménykapcsolók 
    Kapcsolójel előállítása 
    Veszteségszámítás 
    Integrált vezérlőkapcsolások 

Félvezetők 
36 óra 

Félvezető diódák. 
 A PN átmenet felépítése és működése 
  A határréteg kialakulása 
 A félvezető dióda felépítése és működése 
  A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése 
  A félvezető dióda záróirányú előfeszítése 
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Témakörök Tartalmak 

 A dióda karakrerisztikája, jellemző adatai 
 A félvezető diódák típusai 
  Egyenirányító diódák 
  Zener-diódák 
  Tűsdiódák 
  Kapacitásdiódák 
  Alagútdiódák 
  Schottky diódák 
Tranzisztorok. 
Bipoláris tranzisztorok. 
 Bipoláris tranzisztorok felépítése 
 A bipoláris tranzisztor működése 
 A bipoláris tranzisztor alapegyenletei 
 A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai 
 A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi 
 A bipoláris tranzisztor műszaki adatai 
 A bipoláris tranzisztor határértékei 
 A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére  
Unipoláris tranzisztorok 
 Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok 
  Felépítés és fizikai működés 
  Jelleggörbék, adatok, határadatok 
 MOSFET tranzisztorok 
  Felépítés és fizikai működés 
  Jelleggörbék, adatok, határadatok 
  Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai 
Erősáramú félvezető eszközök. 
 Négyrétegű diódák 
 Tirisztorok 
 Vezérlőelektódával kikapcsolható tirisztor 
 Tirisztortetródák 
 Változtatható áramú kapcsolásdióda (DIAC) 
 Kétirányú tirisztortrióda (TRIAC) 
 Egyátmenetűtranzisztor  (UJT) 
Optoelektronikai alkatrészek. 
Fotoellenállás 
 Fotodióda 
Fotoelemek 
 Fototranzisztorok 
 Fényt kibocsátó dióda (LED) 
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Elektronika gyakorlat 10. évfolyam 

8+2óra/hét, 360 óra/év gyakorlat 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Áramkörök 

építése, 

üzemeltetése 

144óra 

 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése   

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. 

A fóliamintázat kialakítása 

A szitanyomás technológiája. 

Eszközök, segédanyagok. 

Nyomtatott áramkörök maratása. 

Forrasztandó felületek előkészítése. 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. 

Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek 

jelölése 

 

Áramköri modulok üzembe helyezése 

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan) 

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel 

mérése) 

Az áramkör funkcionális vizsgálata 

            Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek)  kiválasztása, meghatározása                  

            és beállítása  

            Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése 

A mérési eredmények kiértékelése   

Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése 

Áramköri modulok beépítése  

Kezelőszervek beépítése, csatlakoztatása 

Be- és kimeneti csatlakozási felületek kialakítása 

Speciális funkciójú kiegészítő elemek beépítése 

A berendezés készre szerelése  

Hibakeresés 

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés 

Hibás javítási egység (alkatrész vagy modul) meghatározása 

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően 

A javított áramkör, berendezés beüzemelése 

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése 

A javítási művelet dokumentálása 

Elektronikai 

áramkörök 

vizsgálata 

144óra 

 

Kétpólusok építése, mérése 

Aktív kétpólusok vizsgálata 

Passzív kétpólusok vizsgálata 

Félvezető diódák vizsgálata 

Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele 

Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele 

Speciális diódák vizsgálata 

Zener diódák mérése 

Tűsdiódák mérése 

Kapacitásdiódák mérése 

Alagútdiódák mérése 

Schottky –diódák mérése 

Bipoláris tranzisztorok vizsgálata 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatainak értelmezése katalógus alapján 

A tranzisztor jelleggörbéi 

A bipoláris tranzisztor karakterisztikájának felvétele 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral  

 Közös emitteres alapkapcsolás vizsgálata 
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  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 Közös bázisú alapkapcsolás vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Közös kollektorú alapkapcsolás vizsgálata 

Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 

Unipoláris tranzisztorok 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok 

Jelleggörbék adatok , határadatok értelmezése katalógus alapján 

MOSFET tranzisztorok 

Jelleggörbék adatok , határadatok 

Erősítő alapkapcsolások térvezérlésű tranzisztorral 

 Source- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 Gate- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Drain- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Műszaki 

dokumentáció 

gyakorlat 

72óra 

 

Számítógépes szimuláció        

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei  

Szimuláció az elektronikában. 

 Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei 

 Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai 

Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

A szimuláció szintjei  

Áramköri szintű szimuláció 

Logikai szintű szimuláció 

Kevert módú szimuláció 

Az analízis üzemmódjai 

Egyenáramú (DC) analízis 

Váltakozó áramú (AC) analízis 

Tranziens analízis 

Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt 

Egy konkrét (EWB, TINA stb.) áramköri szimulációs program 

Munkaablak 

  Alkatrészkészlet 

  Mérőműszerek kezelése 

 Áramkörök építése, a szimulációs program használata 

 Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata 

  Az alkatrészek jellemzői 

  Az áramköri könyvtár használata 

 Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. 

Egyszerű áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentálása. 

Áramköri modulok (makrók ) létrehozása és használata. 
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Kapcsolási rajz és NYÁK       

  

Egyszerű áramkör műszaki dokumentációjának elkészítése. 

A villamos berendezések dokumentációi, a kapcsolási rajz jellemzői, elkészítési 

szempontok. 

Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői. 

Kapcsolási rajz készítése. 

Az alkatrészjegyzék, a jellemzők feltüntetése; az alkatrészjegyzék elkészítésének 

szempontjai. 

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése, beállításai. 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése. 

Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése. 

A PCB kezelése. 

Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 

Az automatikus huzalozás. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák betartása. 
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Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 10. évfolyam 

9óra/hét, 324 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 
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Tápegységek 
mérése 
108 óra 

Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 
Egyutas egyenirányító vizsgálata  
 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 
(időállandó esetén) 
Középkivezetéses, kétutas egyenirányító vizsgálata  
 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 
(időállandó esetén) 
Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése. 
 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 
(időállandó esetén)  
Feszültségtöbbszöröző vizsgálata 
 Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata 
  Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata  
  Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 
(időállandó esetén) 
Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata  
  Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 
(időállandó esetén) 
 Stabilizátorok mérése 
  Elemi stabilizátorok vizsgálata 
Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti 
feszültségek estén 
 Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata 
Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 
ellenállások esetén 
Tranzisztor disszipációs teljesítményének meghatározása 
 
 Integrált stabilizátorok vizsgálata 
Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 
ellenállások esetén 
Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása 
Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség növelésekor 
 
 
Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata 
   Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor 
   Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor 
   
Visszahajló jelleggörbéjű túláramvédelem vizsgálata 

Oszcillátorok 
mérése 
108 óra 

Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 
A rezgési frekvencia mérése 
A rezgési feltételek vizsgálata 
Amplitúdófeltétel 
Fázisfeltétel 
Torzítás mérése 
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Frekvenciastabilitás mérése 
Amplitúdóstabilitás mérése 
LC oszcillátorok jellemzőinek mérése 
 Szelektív erősítő és amplitúdóhatárolás mérése 
  Uki mérése különböző frekvenciák esetén 
  f0 hangolási frekvencia meghatározása (Ukimax) 
  Uki ,Ube mérése f0 frekvencián 
 Sávközépi A0 erősítés meghatározása 
Az erősítő sávszélességének mérése 
 Colpitts-oszcillátor mérése 
  Áramfelvétel mérése 
  Munkaponti adatok meghatározása 
  Uv visszacsatolt feszültség mérése   
  Visszacsatoló hálózat  â átvitelének meghatározása 
RC-oszcillátorok jellemzőink mérése 
 Szűrőkapcsolások jellemzőinek mérése 
  Feszültségátvitel (csillapítás) mérése 
  Fázismenet mérése 
 Fázistolós oszcillátor mérése 
  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  
  Visszacsatoló hálózat  â átvitelének meghatározása 
Az erősítésszabályozás nélküli erősítő Au feszültségerősítésének és 
fázistolásának mérése 
Amplitúdószabályozás vizsgálata 
 Wien-hídas oszcillátor mérése 
  Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián 
  A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása 
  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  
  Visszacsatoló hálózat â átvitelének meghatározása 
Kristályoszcillátorok vizsgálata 
 Kristályoszcillátor jellemzőinek meghatározása 

Impulzustechnikai 
mérések 
108 óra 

Impulzustechnika  
Impulzus jellemzők mérése 
 Felfutási idő 
 Lefutási Idő 
 Túllövés 
 Tetőesés 
 Impulzus idő 
 Periódus idő 
 Impulzus ismétlődési frekvencia 
 Kitöltési tényező 
Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 
 Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata 
  Differenciáló áramkör mérése  
  Integráló áramkör mérése  
 Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata 
  Félvezető dióda kapcsolóüzemben  
  Sorsos diódás vágókapcsolás mérése 
   Jelalak 
   Vágási szint meghatározás 
 
  Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése 
   Jelalak 
   Vágási szint meghatározás 
    
  Kettős vágókapcsolás mérése 
   Jelalak 
   Vágási szint meghatározás 
 Multivibrátorok vizsgálata 
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  Tranzisztor kapcsolóüzemben 
  Astabil multivibrátor mérése 
   Működés vizsgálata 
    Munkaponti adatok 
    Impulzus fel-és lefutási idő 
    Impulzuskitöltési tényező  
    Ismétlődési frekvencia 
    Kimeneti amplitúdó   
      Jelalak 
  Monostabil multivibrátor mérése 
   Működés vizsgálata 
    Munkaponti adatok 
    Impulzus fel-és lefutási idő 
    Impulzuskitöltési tényező  
    Ismétlődési frekvencia 
    Kimeneti amplitúdó   
      Jelalak 
  Bistabil multivibrátor mérése 
   Működés vizsgálata 
    Munkaponti adatok 
    Impulzus fel-és lefutási idő 
    Impulzuskitöltési tényező  
    Ismétlődési frekvencia 
    Kimeneti amplitúdó   
     Jelalak 
  Schmitt-trigger vizsgálata 
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0,5 óra/hét, 16 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Munkajogi 

alapismeretek  
4óra 

 

 

 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
 

Munkaviszony 

létesítése  

4óra 

 

 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés  
4óra 
 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
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Munkanélküliség  

4óra 

 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- 

és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 
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2 óra/hét, 62 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 
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Nyelvtani 

rendszerezés 1 
10 óra 

 

 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó igeidőket, 

illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne 

okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák 

alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, illetve a 

jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre 

egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos 

használata révén fog megvalósulni. 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
10 óra 

 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű feltételes 

mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - használata révén a diák képes lesz 

exaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a 

választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta 

kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

Nyelvi készség-

fejlesztés 
22 óra 

 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincshez 

kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási 

témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen 

nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) 

és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 

témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során 

a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

Munkavállalói 

szókincs  
20 óra 
 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi 

koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 

elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 
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Elektronikus áramkörök 11. évfolyam 
3 óra/hét, 96 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 
Témakörök Tartalmak 

Erősítők 
32 óra 

Alapfogalmak   
Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 
Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 
Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 
Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 
Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 
Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 
Erősítő áramkörök. 
Erősítők jellemzői. 
Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 
 Emitterkapcsolású erősítőfokozat 
Kollektorkapcsolású erősítőfokozat 
Báziskapcsolású erősítőfokozat 
Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása 
Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 
 Source-kapcsolású erősítőfokozat 
 Drain-kapcsolású erősítőfokozat 
 Gate-kapcsolású erősítőfokozat 
Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása 
 Zajviszonyok az erősítőkben 
 Az erősítőkben keletkező zajok forrása 
 Az erősítőkben keletkező zajok típusai 
 Az erősítők zajtényezője 
 Torzítások az erősítőkben 
  Lineáris torzítások 
  Nemlineáris torzítások 
Visszacsatolás. 
 Visszacsatolás elve 
 A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire 
 A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása 

Műveleti 
erősítők 
32 óra 

Alapfogalmak 
Egyenáramú erősítők 
Differenciálerősítők 
Fázisösszegző áramkör 
Darlington-kapcsolás 
Tranzisztoros áramgenerátorok 
Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 
Integrált műveleti erősítők 
Integrált műveleti erősítő tulajdonságai 
Az ideális műveleti erősítő 
A valóságos műveleti erősítő. 
Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 
Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 
Nem invertáló alapkapcsolás. 
Invertáló alapkapcsolás. 
Különbségképző áramkör. 
Előjelfordító feszültségösszegző áramkör 
Műveleti erősítők munkapont beállítása 
 A bemeneti nyugalmi áram biztosítása 
 Ofszet feszültség kompenzálása 
 Ofszet áram kompenzálása 
 Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása 
Műveleti erősítők alkalmazásai 
 Váltakozó feszültségű erősítők 
 Aktív szűrőkapcsolások 
 Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában 
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Témakörök Tartalmak 

Digitális 
technika alapjai 
32 óra 

A logikai hálózatok alaptörvényei. 
A logikai algebra (Boole algebra )szabályai. 
Logikai műveletek. 
Negáció (invertálás) 
  Műveleti jel 
  Igazság tábla 
  Kapcsolási rajzjel 
  Kapcsolókkal történő megvalósítás 
 VAGY (OR) kapcsolat 
  Műveleti jel 
  Igazság tábla 
  Kapcsolási rajzjel 
  Kapcsolókkal történő megvalósítás 
 ÉS (AND) kapcsolat 
  Műveleti jel 
  Igazság tábla 
  Kapcsolási rajzjel 
  Kapcsolókkal történő megvalósítás 
 Nem-VAGY (NOR) kapcsolat 
  Műveleti jel 
  Igazság tábla 
  Kapcsolási rajzjel 
  Kapcsolókkal történő megvalósítás 
 Nem-ÉS (NAND) kapcsolat 
  Műveleti jel 
  Igazság tábla 
  Kapcsolási rajzjel 
  Kapcsolókkal történő megvalósítás 
Kizáró-VAGY (XOR) 
  Műveleti jel 
  Igazság tábla 
  Kapcsolási rajzjel 
  Kapcsolókkal történő megvalósítás 
Logikai függvények megadási módjai. 
 Szöveges függvény megadás 
 Algebrai függvény megadás 
 Grafikus függvény megadás 
 Idődiagrammos függvény megadás 
 Kapcsolási rajz  
Kombinációs hálózatok. 
Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 
Logikai hálózatok tervezése. 
  Algebrai egyszerűsítés 
  Boole-algebra szabályai 
 Grafikus egyszerűsítés 
  V-K tábla 
Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök 
segítségével. 
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Ipari alkalmazástechnika 11. évfolyam 

3 óra/hét, 96 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Jelkeltő és 
jelformáló 
áramkörök 
32 óra 

Impulzustechnika  
Impulzus jellemzők: 
 Felfutási idő 
 Lefutási Idő 
 Túllövés 
 Tetőesés 
 Impulzus idő 
 Periódus idő 
 Impulzus ismétlődési frekvencia 
 Kitöltési tényező 
Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 
 Lineáris jelformáló áramkörök  
  Differenciáló áramkör 
   Felépítés 
   Működés 
   Jelalak 
  Integráló áramkör 
   Felépítés 
   Működés 
   jelalak 
 Nemlineáris jelformáló áramkörök 
  Félvezető dióda kapcsolóüzemben 
  Sorsos diódás vágókapcsolás 
   Felépítés 
   Működés 
   Jelalak 
  Párhuzamos diódás vágókapcsolás 
   Felépítés 
   Működés 
   Jelalak 
  Kettős vágókapcsolás 
   Felépítés 
   Működés 
   Jelalak 
 Multivibrátorok 
  Tranzisztor kapcsolóüzemben 
  Astabil multivibrátor 
   Felépítés  
   Működés  
    Munkaponti adatok 
    Impulzus fel-és lefutási idő 
    Impulzuskitöltési tényező  
    Ismétlődési frekvencia 
    Kimeneti amplitúdó   
      Jelalak 
  Monostabil multivibrátor 
   Felépítés  
   Működés  
    Munkaponti adatok 
    Impulzus fel-és lefutási idő 
    Impulzuskitöltési tényező  
    Ismétlődési frekvencia 
    Kimeneti amplitúdó   
      Jelalak 
  Bistabil multivibrátor 
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   Felépítés  
   Működés  
    Munkaponti adatok 
    Impulzus fel-és lefutási idő 
    Impulzuskitöltési tényező  
    Ismétlődési frekvencia 
    Kimeneti amplitúdó   
      Jelalak 
  Schmitt-trigger 
 
Oszcillátorok 
Oszcillátorok működési elve és felépítése  
Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 
Visszacsatolt oszcillátorok 
Visszacsatolás (hurokerősítés) 
 Amplitúdó feltétel 
 Fázisfeltétel 
LC oszcillátorok 
 Alkalmazási terület 
 Tulajdonságok 
 Általános berezgési feltétel 
 Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör) 
  Frekvencia meghatározó elem 
 Hartley-oszcillátor (induktív hárompontkapcsolás) 
 Colpits-oszcillátor (kapacitív hárompontkapcsolás) 
 Emittercsatolt LC oszcillátor 
 Ellenütemű oszcillátorok 
Kvarcoszcillátorok 
 Alkalmazási terület 
 Tulajdonságok 
 A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai 
 Alapharmonikus oszcillátorok 
 Felharmonikus oszcillátorok 
RC oszcillátorok 
 Alkalmazási terület 
 Tulajdonságok 
Wien-hidas oszcillátor 
  Wien-osztó 
  Felépítés 
  Átvitel 
  Visszacsatolt erősítő 
Függvénygenerátorok 
 Elvi elrendezés 
 Gyakorlati kivitel 
 Feszültségvezérelt függvénygenerátorok 

Funkcionális 
áramkörök 
32 óra 

Kombinációs hálózatokra épülő egységek 
Összeadó áramkörök 
 Az összeadó áramkör elvi felépítése 
 Bináris összeadók 
  Fél összeadó áramkör 
  Teljes összeadó áramkör 
 Kivonó áramkör 
 BCD összeadó   
Komparátorok 
 A komparátor elvi felépítése 
 Egy bites komparátor tervezése 
 Négy bites komparátor tervezése 
 16 bites komparátor tervezése 
Aritmetikai-logikai egységek  
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Témakörök Tartalmak 

 Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 
 Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 
Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 
 Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 
 Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 
Dekódoló áramkörök  
 Dekódoló áramkörök elvi felépítése 
 Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 
Dekódoló áramkör tervezése 
Kódoló áramkörök 
 Kódoló áramkörök elvi felépítése 
 Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 
 Kódoló áramkör tervezése 
Multiplexerek, 
 A multiplexerek elvi működése 
  Adatok kiválasztása 
 Multiplexerek bővítése 
Demultiplexerek 
 A demultiplexerek elvi működése 
  Adatok szétosztása 
  Dekódolás 
 Demultiplexerek bővítése 
Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 
Regiszterek 
 A regiszterek elvi működése 
 P-P és S-S regiszterek felépítése 
 Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 
 Shift regiszterek  
Gyűrűs számlálók 
 n-ből 1 számlálók 
 Johnson számláló 
 Maximális hosszúságú számláló 
Számlálók 
 MSI számlálók 
Multivibrátorok 
 Monostabil multivibrátorok 
  Megvalósítás 
Alkalmazások 
 Astabil multivibrátorok 
  Megvalósítás 
Alkalmazások 
 Memóriák 
  Csak olvasható tárak 
  Írható olvasható tárak 
  Memória chip-ek jelei 
  Memória chip-ek összekapcsolása 
 D/A és A/D átalakítók 
  Digitál-analóg átalakítók 
  Analóg –digitál átalakítók 

Irányítás-
technika 
32 óra 

Az irányítás fogalma. 
Irányítási példák. 
Az irányítás részműveletei: 
Érzékelés (információszerzés) 
Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján) 
Rendelkezés 
Beavatkozás 
Az irányítási rendszer felépítése. 
  A jelhordozó és a jel fogalma. 
  Az analóg és a digitális jel. 
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Témakörök Tartalmak 

  Az irányítási rendszer fő részei: 
irányító berendezés 
irányított berendezés 
  Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 
az elem 
a szerv 
a jelvivő vezeték 
Az irányítás fajtái: 
a rendelkezés létrejötte szerint: 
kézi 
önműködő 
  a hatáslánc szerint: 
vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás 
szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás 
Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 
szerkezeti vázlat 
működési vázlat 
hatásvázlat 
Az irányításban használt segédenergiák. 
  A segédenergiák fajtái: 
villamos 
pneumatikus 
hidraulikus 
vegyes 
Vezérlés        
A vezérlési vonal 
A vezérlési vonal részei 
A vezérlési vonal jelei 
A vezérlési vonal jellemzői 
A vezérlések fajtái 
A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 
Érzékelőszervek 
Kapcsolókészülékek 
 Kézi kapcsolók 
 Nyomógombok 
 Reedkontaktus 
 Mikrokapcsolók 
 Érintkezőmentes, elektronikus kapcsolók 
Beavatkozó szervek 
 Mágneskapcsolók 
Reedrelé 
 Mágnesszelepek 
 Villamos szervomotorok 
 Membránmotoros szelep 
 Relék 
  Elektromechanikai relék 
   Semleges relék 
   Polarizált relék 
   Időrelék 
    késleltetve meghúzó 
    késleltetve elengedő 
    késleltetve meghúzó és elengedő 
  Hőrelék 
 Időzítő- és ütemezőkészülékek 
Az áramútrajz 
Rajzjelek 
 Tervjelek 
Alapvető villamos relékapcsolások: 
 Meghúzatás 
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 Öntartás 
 A relé ejtése 
 Reteszelés 
 Nyomógombos keresztreteszelés 
Elemi relés vezérlések: 
 Távvezérlés 
Indítás több helyről 
Leállítás több helyről 
 Villamos motor indításának vezérlése 
 Villamos motorok fékezésének vezérlése 
 Forgásirányváltás 
Fordulatszám-változtatás 
 
Programozható vezérlők (számítógépes, mikroprocesszoros, 
mikrokontrolleres) programozása 
Egyszerűbb, PLC-vel, vagy „intelligens programozható relével” irányított ipari 
folyamatok modellezése 
PLC-ktipusai, felépítése. 
 A PLC kiválasztása 
A meghatározott paramétereknek megfelelő PLC kiválasztása, figyelembe 
véve a bővíthetőség, a kivitel, a terhelhetőség, a program várható nagysága, a 
program archiválhatósága és a biztonsági követelmények, stb. szempontjait. 
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Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 11. évfolyam 

14,5+2,5 óra/hét, 544 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Áramkörök 
vizsgálata 
144 óra 

Erősítő alapkapcsolások vizsgálata 
Munkaponti jellemzők ellenőrzése 
Erősítőjellemzők beállítása és mérése 
Lehetséges hibák felismerése és javítása 
Többfokozatú erősítők vizsgálata 
Munkaponti jellemzők ellenőrzése 
Erősítés beállítása potenciométer segítségével 
Erősítőjellemzők beállítása és mérése 
Lehetséges hibák felismerése és javítása . 
Szélessávú erősítők vizsgálata 
Munkaponti jellemzők ellenőrzése 
Erősítőjellemzők beállítása és mérése 
Lehetséges hibák felismerése és javítása 
Hangolt erősítők vizsgálata 
Munkaponti jellemzők ellenőrzése 
Erősítőjellemzők beállítása és mérése 
Lehetséges hibák felismerése és javítása 
Teljesítmény erősítők vizsgálata 
Munkaponti jellemzők ellenőrzése 
Erősítőjellemzők beállítása és mérése 
Lehetséges hibák felismerése és javítása 
Műveleti erősítők vizsgálata 
Műveletvégző kapcsolás ellenőrzése 
Mérőerősítő vizsgálata 
Nem lineáris alkalmazások (komparátor) 
Digitális áramkörök vizsgálata 
Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével 
Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál 
Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata 
Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal 
 
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
ellenőrzése. 
Villamos készülékek kezelésének betanítása. 
Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői 
karbantartások elvégzése. 

Digitális 
áramkörök 
vizsgálata 
128 óra 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése  
Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 
Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 
Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 
Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 
Kombinációs hálózatok működésének elemzése 

Logikai kapuk megvalósítása NAND és NOR kapuk segítségével 
Kombinációs hálózatok megvalósítása NAND és NOR kapuk 
segítségével 

Logikai szintek mérése különböző bemenet vezérlések esetén, igazságtábla 
felvétele logikai függvény megadása 
Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata 

Aszinkron számláló működésének vizsgálata 
Flip-flopok kimeneti jeleinek felvétele oszcilloszkóp segítségével, 
állapot átmeneti tábla felvétele 

 
Aszinkron MSI számláló vizsgálata 
 Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 
 Funkcionális áramkörök alkalmazása    
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Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása  
Digitális áramköri hibák típusai. 
Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele lépegető és 
nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

PLC 
programozás 
144 óra 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 
A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek 
bekötése). 
A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 
PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat 
megteremtése. 
A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük 
leellenőrzése. 
 
Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 
megszámlálások). 
Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, 
allokációs lista készítése. 
A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 
Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-
vel, létradiagramos programozási nyelven. 
Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 
Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, 
programozási nyelveken. 
Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, 
dokumentálás. 
Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási 
nyelveken (létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírtprogramok átírása egyik 
programnyelvről a másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén. 
Átírt programok ellenőrzése. 
PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 
A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 
üzemmódok kiválasztása. 
Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok 
programozása. 

PLC program 
tesztelése 
144 óra 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 
A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt 
berendezéseken. 
A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 
Hibanapló, hibaelemzés. 
A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának 
használata hibakeresésre. 
Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok 
segítségével. 
A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) 
egyéb lehetőségeinek használata hibakeresésre. 
• TELEMECANIQUE PLC (check PLC ,module diagnostics, setclock, 
update firmware, error code), LCD kijelző információi. Számítógép - PLC 
kapcsolat (communication setup), kapcsolat ellenőrzése. Program ellenőrzése 
(check the program, compare the program with module data). I/O editor, 
program ellenőrzés (Analyze program, view program errors). Forcing 
Input/Output Values, Animation üzemmód használata hibakeresésre. 
• OMRON PLC PLC (status, clear memory, allocate memory, error log, 
PLC setup).Számítógép - PLC kapcsolat (communications), kapcsolat 
ellenőrzése. Program ellenőrzése (verify program, force - set data, program 
check). 
• FESTO PLC (Controller settings, Driver és I/O configurations). 
Számítógép - PLC kapcsolat (Communication Port Preferences), kapcsolat 
ellenőrzése. Program ellenőrzése (Project settings, Forcing Inputs and 
Outputs). Online üzemmód használata hibakeresésre (Control panel, 
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breakpoints, Online Display használata).Hibakezelési lehetőségek (programmal 
és program nélkül, függvény modulok használata, hibakódok, Watchdog driver). 
• Klöckner-Moeller PLC és project beállítások ellenőrzése. Számítógép - 
PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. Szimuláció beállításai (ciklus, 
töréspont). 
• SIEMENS PLC és project beállítások ellenőrzése (PLC-Info, PLC-
memory, I/O diagnosis). Számítógép - PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. 
Online üzemmód használata hibakeresésre (force variables, force outputs). 
• SCHNEIDER PLC és project beállítások ellenőrzése (Configurator). 
Számítógép - PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése (ethernet, 
modbus).Program ellenőrzése (analyze program).Online üzemmód használata 
hibakeresésre (Control panel, controller status, online events és diagnostics). 
Hibakezelési lehetőségek (ErrorReport). 

 



 

1.19. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

34 522 03 

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a 34 522 03 számú, Elektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 043 

Szakképesítés megnevezése: Elektronikai műszerész 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában:  

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 6. Elektrotechnika-elektronika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában  

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 



 

Pályaalkalmassági 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 előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 
Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
     

    Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 



 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6 8,5 
140 

6 16,5 
140 

8,5 15 10 23 
160 

10 19,6 

Összesen 14,5 22,5 23,5 33 29,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munnkahelyi egészség és biztonság 0,5               0,5         

10007-12 Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki informatika gyakorlat   2               2       

Műszaki ismeretek 2,5               2,5         

Műszaki gyakorlatok   3               3       

10320-16 Elektronikai 

berendezések 

Elektronika 3     3         2,5     4   

Elektronika gyakorlat   3,5     8         4,5     9 

10321-16 Áramkörök ipari 

alkalmazása 

Elektronikus áramkörök       3     3   2,5     3   

Ipari alkalmazástechnika             3         3   

Ipari alkalmazástechnika gyakorlat         8,5     15   13,5     10,5 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  



 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

  



 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

Összesen 

1. évfolyam 2. évfolyam 

Összesen 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

A szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 216 306 
140 

216 594 
140 

266 468 

2066 

368 828 
160 

310 607 

2113 
Összesen 522 810 734 1196 917 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 698 óra (29,8%) 678 óra (29,8%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 1368 óra (70,2%) 1435 óra (70,2%) 

1
1
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9
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Foglalkoztatás II. 0 0   0 0   15 0 15 15 0   0 0 16 

Munkajogi alapismeretek             4   4 4         4 

Munkaviszony létesítése             4   4 4         4 

Álláskeresés             4   4 4         4 

Munkanélküliség             3   3 3         4 

1
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I.
 

Foglalkoztatás I. 0 0   0 0   62 0 62 62 0   0 0 64 

Nyelvtani rendszerezés 1             10   10 10         10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 10         10 

Nyelvi készségfejlesztés             22   24 22         24 

Munkavállalói szókincs             20   20 20         20 

1
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Munnkahelyi egészség és biztonság 18 0   0 0   0 0 18 18 0   0 0 18 

Munkavédelmi alapismeretek 4               4 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4               4 4         4 

Munkavégszés személyi feltételei 2               2 2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2               2 2         2 

Munkakörnyezeti hatásaok 2               2 2         2 



 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4               4 4         4 

1
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Műszaki informatika gyakorlat 0 72   0 0   0 0 72 0 72   0 0 72 

Informatikai alapismeretek   18             18   18       18 

Irodai alkalmazások   36             36   36       36 

Számítógépes hálózatok   18             18   18       18 

Műszaki ismeretek 90 0   0 0   0 0 90 90 0   0 0 90 

Egyenáramú áramkörök 18               18 18         18 

Mágneses tér és váltakozó áram 18               18 18         18 

Szakrajz alapjai 18               18 18         18 

Fémek és ötvözetek 14               14 14         14 

Nemfémes anyagok 12               12 12         12 

Minőségbiztosítás 10               10 10         10 

Műszaki gyakorlatok 0 108   0 0   0 0 108 0 108   0 0 108 

Anyagok és szerszámok   54             54   54       54 

Mérések   18             18   18       18 

Mechanikai és villamos kötések   36             36   36       36 
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Elektronika 108 0   108 0   0 0 216 90 0   124 0 214 

Műszaki dokumentáció 36               36 36         36 

Villamos áramkör 36               36 36         36 

Passzív és aktív hálózatok 36               36 18         18 

Villamos áram hatásai       6         6       15   15 

Aktív hálózatok, villamos tér       30         30       31   31 

Mágneses tér, elektromágneses 

indukció 
      36         36       31   31 

Váltakozó áramú hálózatok       36         36       47   47 

Elektronika gyakorlat 0 126   0 288   0 0 414 0 162   0 279 441 

Villamos kötések és a NYÁK   54             54   90       90 

Egyenáramú alapmérések   36             36   36       36 

Váltakozó áramú alapmérések   36             36   36       36 

Áramkörök építése, üzemeltetése         108       108         108 108 

Elektronikai áramkörök vizsgálata         108       108         109 109 

Műszaki dokumentáció gyakorlat         72       72         62 62 
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Elektronikus áramkörök 0 0   108 0   93 0 201 90 0   93 0 183 

Villamos áramköri alapismeretek       36         36 36         36 



 

Tápegységek       36         36 18         18 

Félvezetők       36         36 36         36 

Erősítők             31   31       31   31 

Műveleti erősítők             31   31       31   31 

Digitális technika alapjai             31   31       31   31 

Ipari alkalmazástechnika 0 0   0 0   93 0 93 0 0   93 0 93 

Jelkeltő és jelformáló áramkörök             31   31       31   31 

Funkcionális áramkörök             31   31       31   31 

Irányítástechnika             31   31       31   31 

Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 0 0   0 306   0 468 774 0 486   0 328 814 

Tápegységek mérése         108       108   180       180 

Oszcillátor mérése         99       99   144       144 

Impulzustechnikai mérések         99       99   162       162 

Virtuális méréstechnika               18 18         18 18 

Áramkörök vizsgálata               140 140         93 93 

Didgitális áramkörök vizsgálata               124 124         62 62 

PLC programozás               93 93         93 93 

PLC program tesztelése               93 93         62 62 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

 



 

 

A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 

Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 

Vállalkozást hoz létre és működtet x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 

Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló 

kötelezettségei, munkavállaló felelőssége 
x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
x 

Álláskeresési módszerek x 

Vállalkozások létrehozása és működtetése x 

Munkaügyi szervezetek x 

Munkavállaláshoz szükséges iratok x 

Munkaviszony létrejötte x 

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- 

és nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 



 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 3 óra/3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

A 

11497-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen 

nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, 

illetve azokra való reagálás egyszerű 

mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

 

  



 

 

2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre 

az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra/10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó 

igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az 

állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok 

megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés 

során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen 

nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli 

feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a helyes igeidő használattal 

ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 

alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 22 óra/22 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 



 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 

társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés 

hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 20 óra/20 óra 

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása) 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, 

megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai 

vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

  



 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat 
  

x   

2. megbeszélés 
  

x   

3. szemléltetés 
  

x   

4. kooperatív tanulás 
 

x 
 

  

5. szerepjáték 
 

x 
 

  

6. házi feladat x 
  

  

7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 

x 
  

  

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   x   

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

A 

11500-12 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

A 11500-16 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x 

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
x 

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi 

és szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

x 

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

x 

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint 

érték 
x 

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai x 

A munkavégzés általános személyi és 

szervezési feltételei 
x 

Munkaeszközök a munkahelyeken x 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése x 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 



 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 

 

 

  



 

 

3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra/18  óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

 A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4  óra/4  óra 

 A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

    A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalommeghatározásai.   

 

3.3.2. Munkahelyek kialakítása  4  óra/ 4  óra 

 Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 



 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

3.3.3. Munkavégzés személyi feltételei  2  óra/2  óra 

 A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

3.3.4. Munkaeszközök biztonsága  2  óra/2  óra 

 Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalommeghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

3.3.5. Munkakörnyezeti hatások  2  óra/2  óra 

 Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 



 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

3.3.6. Munkavédelmi jogi alapismeretek  4  óra/ 4  óra 

 A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 



 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés     x   

4. házi feladat x       

5. teszt x       

 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

A 

10007-16 azonosító számú 

Informatikai és műszaki alapok  

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

A 10007-16 azonosító számú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz x     

Irodai programcsomagot egyedi és integrált 

módon használ 
x     

Egyszerű multimédiás és kommunikációs 

alkalmazásokat kezel 
x     

Adatmentést végez, informatikai biztonsági 

eszközöket használ 
x     

LAN és WAN hálózatokat használ x     

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai 

szöveget megért 
x     

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez   x x 

A munkavégzéssel összefüggő általános 

szabályokat alkalmazza 
    x 

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat 

alkalmazza 
    x 

Meghatározza a műveleti sorrendet és a 

felhasználandó anyagszükségletet 
    x 

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges 

eszközöket, szerszámokat, készülékeket 
    x 

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít     x 

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel 

elvégzi a technológiai alapműveletekhez 

szükséges méréseket 

    x 

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál 

(vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, 

csiszol) 

    x 

Villamos és mechanikai kötéseket készít     x 

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a 

technológiai alapműveleteknél 
    x 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet 

készít 
    x 

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi 

oktatáson 
    x 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, valamint a szakmára, 

szerelési-javítási technológiára vonatkozó 

előírásokat 

    x 

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, 

elsősegélyt nyújt 
    x 

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív 

hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes 

anyagokra vonatkozó előírásokat 

    x 



 

SZAKMAI ISMERETEK 

Általános munkavédelem     x 

Általános tűzvédelem     x 

Elsősegélynyújtás     x 

Érintésvédelem     x 

Mechanikai mérések     x 

Műszaki ábrázolás   x x 

Műszaki dokumentáció   x x 

Villamos és gépész rajzjelek   x x 

Általános anyagismeret   x x 

Elektronikus mérőműszerek   x x 

Finommechanikai elemek     x 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok 

kezelése 
    x 

Mechanikai mérőműszerek     x 

Szabványok felépítése és rendszere  x x x 

Számítógépek felépítése és alkalmazása, 

perifériák 
x     

Villamos gépek biztonságtechnikája x   x 

Elektromechanikus mérőműszerek     x 

Elektrotechnikai alapismeretek   x x 

Gépelemek   x x 

Gyártásismeret     x 

Informatikai angol nyelv x     

Mechanika   x   

Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai x     

Villamos mérések     x 

Elektronikus áramkörök     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Műszaki rajz olvasása, értelmezése   x x 

Szakmai számolási készség   x x 

Idegen nyelvű géphasználati feliratok 

értelmezése, megértése 
x   x 

Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése   x x 

Informatikai alapismeretek x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség     x 

Fejlődőképesség, önfejlődés x x x 

Döntésképesség     x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Perezentációs készség x     

Kommunikációs rugalmasság x x x 

Nyelvhelyesség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x 

Rendszerező képesség x x x 

Módszeres munkavégzés x x x 

 

 

  



 

 

4.  Műszaki informatika gyakorlat  tantárgy 72  óra/72  óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

 A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, jelentőségét az 

ipari termelésben. Tudják felhasználni informatikai ismereteiket a mindennapi szakmai 

gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a számítógép hardver elemeit, legyenek képesek azok 

működtetésére. Ismerjék meg az operációs rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A 

tanulók ismerjék és alkalmazzák a különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs 

rendszereket. Tudjanak kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. Legyenek képesek 

irodai programcsomagot céljuknak megfelelően használni, ismerjék és tartsák be a 

szoftverhasználati jogokat. Tartsák fontosnak a hálózatba kapcsolt számítógép, valamint a 

hálózatba kerülő információ védelmét. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai 

informatikai feladatok megoldásához. Tudják fejleszteni, frissíteni szakmai tudásukat az 

internet adta lehetőségek segítségével. A tanulók legyenek képesek minél szélesebb körben 

alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Informatikai alapismeretek 18  óra/18  óra 

 Informatikai alapfogalmak. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Hardver alapismeretek. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.). 

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 

Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása. 

Operációs rendszerek fogalma. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.  

Rendszeres biztonsági mentések fontossága.  

Adatmentés.  

Jelszavas állományvédelem, attribútumok.  

Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, rendszeres biztonsági 

mentések. 

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás. 

Állományok elérése, teljes elérési út. 

Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 

Vírusok típusai. 

Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése. 



 

Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta szoftver, licencszerződés, 

copyright, shareware, freeware, demo, publicdomain, szabad szoftverek, creative commons. 

Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának ismerete. 

 

4.3.2. Irodai alkalmazások  36  óra/36  óra 

 Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Formázási műveletek.  

Helyesírás ellenőrzése. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Táblázatok használata. 

Nyomtatás. 

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása, 

adattípusok. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 

Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány és 

munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  

Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  

Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 

 

4.3.3. Számítógépes hálózatok  18  óra/18  óra 

Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, hálózatválasztás. 

Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

Biztonságos jelszó. 

Hálózati nyomtatás lehetőségei. 

Az internet felépítése, szolgáltatásai.  

Hálózat adta visszaélési lehetőségek: levélszemét, kéretlen levelek, jelszavak megőrzése, 

személyes információk tárolása (e-mail-ok, címlisták). 

Távoli elérés használata. 

Távsegítség engedélyezésével járó veszélyek, azok kivédése. 

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése, protokollok. 



 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Műveletek levelekkel. 

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése. 

Az interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák, ftp, chat. 

Online fordítók használata. 

 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Számítógép terem 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció         

10. házi feladat x       

 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   



 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

4. Komplex információk körében 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.2. Műveletek gyakorlása   x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
    x   

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

9.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

9.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Műszaki ismeretek  tantárgy 90  óra/90  óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az 

elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok 



 

mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas 

technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket, 

legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják 

felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak 

kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos 

kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a 

minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Egyenáramú áramkörök  18  óra/18  óra 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma. 

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás. 

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 



 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás. 

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

 

5.3.2. Mágneses tér és a váltakozó áram 18  óra/18  óra 

Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 

Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

Fázisjavítás. 

Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 

Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Háromfázisú feszültségrendszerek. 

Transzformátorok. 

Villamos motorok és generátorok. 

 

5.3.3.  Szakrajz alapjai  18  óra/18  óra 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 



 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 

Lemeztárgy műszaki vázlata. 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

 

5.3.4.  Fémek és ötvözetek 14  óra/ 14  óra 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet. 

Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 



 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 

 

5.3.5. Nemfémes anyagok 12  óra/12  óra 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 

Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 

 

5.3.6.  Minőségbiztosítás 10  óra/10  óra 

A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás. 

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 

A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 



 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 

 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. szerepjáték     x   

11. házi feladat x       

 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   



 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból   x     

3.3. rajz készítés tárgyról x   x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés   x x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x     

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

9.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

9.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Műszaki gyakorlatok tantárgy 108  óra/108  óra* 



 

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók legyenek 

tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a biztonságos 

munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék meg az anyagok 

technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Tevékenységük során alkalmazzanak 

kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos 

kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében 

ismerjék meg a mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez 

kapcsolódó munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen 

használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan bánni. 

Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1.  Anyagok és szerszámok 54  óra/54  óra 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. 

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál. 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel. 

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.  

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt 

felületminőséggel. 

Furatok középpontjának előrajzolása. 

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel. 

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. 

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, 

levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása. 

Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés. 

 

6.3.2.  Mérések  18  óra/18  óra 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben. 

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a munkadarabra. 

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer használata, 

pontos leolvasása. 

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. 

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. 



 

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres 

kitűző használatával. 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. 

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. 

Méret ellenőrzése idomszerrel. 

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

 

6.3.3. Mechanikai és villamos kötések  36  óra/36  óra 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).  

A szegecs méretének helyes megválasztása. 

Menetes alkatrészek ábrázolása.  

Csavarok fajtái, adatai. 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok. 

Menetkészítés eszközei és szerszámai. 

A menetfúrás és a menetmetszés. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal. 

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása. 

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal. 

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya). 

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. 

A forrasztás művelete. 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. 

 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 



 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

  

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. szerepjáték     x   

11. házi feladat     x   

 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.3. Tesztfeladat megoldása x       



 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x     

5.2. Műveletek gyakorlása x       

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x       

6.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
    x   

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

A 

10320-16 azonosító számú 

Elektronikai berendezések 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

A 10320-16 azonosító számú Elektronikai berendezések megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

E
le

k
tr

o
n

ik
a 

E
le

k
tr

o
n

ik
a 

g
y
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o
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at

 

FELADATOK 

Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit x x 

Ellenőrzi a mechanikai alkatrészek méreteit x x 

Ellenőrzi a szerelési anyagok 

sérülésmentességét 
x x 

NYÁK-lemezt készít, gyárt és ellenőriz 

technológia szerint 
x x 

Beülteti az elektronikai alkatrészeket   x 

Beforrasztja az alkatrészeket   x 

Beszereli a mechanikai alkatrészeket   x 

Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, 

huzalozásokat 
  x 

Készre szereli az áramkört   x 

Berendezésbe szereli az elkészült áramkört   x 

Beállítja a tápegység feszültségeit   x 

Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket   x 

Minőségirányítási és gyártásközi információkat 

szolgáltat 
    

SZAKMAI ISMERETEK 

Áramkörépítés, össze- és szétszerelés módok   x 

Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, 

használati módjai 
  x 

Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek 

kezelési, használati módjai 
  x 

Villamos kéziszerszámok kezelési, használati 

módjai 
  x 

Egyen- és váltakozó áramú villamos 

alapmérések 
  x 

Egyenáramú (áramkörök) hálózatok 

alaptörvényei 
x x 

Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak x x 

Erősítő áramkörök fajtái (alapkapcsolások 

típusai, erősítő jellemzők, zajok, torzítások) 
x x 

Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű) x x 

Félvezető diódák működési elve, típusai 

(normál, Zener, tűs, kapacitás, alagút, 

Schottky) és alkalmazása 

x x 

Hibakeresés, áramkörjavítás módjai   x 

Huzalozási, kábelezési technikák   x 

Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási 

módjai 
  x 

Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői   x 



 

Mérés digitális műszerekkel   x 

Mérés oszcilloszkóppal   x 

Mérés, hitelesítés, beállítás   x 

Mérési jegyzőkönyv készítése x x 

Műszaki dokumentáció értelmezése x x 

Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási 

lehetőségei 
x x 

NYÁK-lemez készítési módjai   x 

Tápegységek, stabilizált tápegységek x x 

Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), 

működési elve 
x x 

Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok 

alaptörvényei 
x x 

Villamos alkatrészek vizsgálatának, 

szerelésének módjai 
  x 

Villamos áramkörök alapjai x x 

Villamos és elektronikai készülékek szerelési, 

gyártási módjai 
  x 

Villamos méréstechnikai alapismeretek   x 

Villamos vezetékek, berendezések   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök 

használata 
  x 

Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló 

gépek használata 
  x 

Mechanikai kéziszerszámok használata   x 

Forrasztástechnikai eszközök használata   x 

Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x 

Kézügyesség   x 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Kommunikációs rugalmasság x x 

Irányíthatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelem-összpontosítás x x 

Módszeres munkavégzés   x 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x 

 

 

  



 

 

7.  Elektronika tantárgy 216  óra/214  óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

 Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse elő a tanulók áramköri 

szemléletének kialakulását és fejlesztését. 

Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök jellemzőinek és működésének  a 

tanulók a munkájuk során használják a szabványos jelöléseket. Alakuljon ki a tanulókban 

az az igény, hogy alkalmazni tudják az elektronika szabványos jelölésrendszerét 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Műszaki dokumentáció  36  óra/36  óra 

Villamos rajzjelek 

Vezetékek 

Áramforrások 

Feszültség– és áramrendszerek 

Villamos készülékek kapocsjelölése 

Kondenzátorok 

Állandó és változó értékű ellenállások, potenciométerek 

Tekercsek, transzformátorok 

Fényforrások 

Kapcsolók és érintkezők, jelfogók 

Csatlakozások 

Olvadóbiztosítók, feszültséglevezetők 

Antennák 

Elektroakusztikai átalakítók 

Generátorok 

Átalakítók 

Erősítők 

Szűrők 

Félvezető eszközök 

Villamos mérőműszerek 

Logikai elemek 

Villamos forgógépek 

Világítástechnika és épületvillamosság 

Az erősáramú technika rajzjelei 

Az automatika rajzjelei 

Villamos rajzcsoportok és típusok 

Elvi összefüggési és működési vázlatok 

 Tömbvázlat vagy blokkvázlat 

A működési vázlat 

Elvi kapcsolási rajzok 

           Méretezési részletrajz 

           Elvi kábelezési rajz 

Villamos csatlakozási rajzok 



 

Nyomvonal jellegű tervek rajzai 

          Elrendezési (elhelyezési ) rajz 

          Szerelési  rajz 

          Külső kábelezési rajz 

Nyomtatott áramkörök rajza 

          Készítés 

          Vezető mintázatok kialakítása 

          Szigetelőközök 

 Klisérajz 

 Megmunkálási rajz 

 Felirati rajz 

 Szerelési rajz 

 

7.3.2. Villamos áramkör2 36  óra/36  óra 

 A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 

Villamosellenállás. 

Ohm törvénye. 

Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelgörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 

 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 



 

 Csillag-delta átalakítás. 

 

7.3.3. Passzív és aktív hálózatok 36  óra/18 óra 

 Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 

Rövidrezárás. 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 

Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 

Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 

 

7.3.4. A villamos áram hatásai 6 óra/15  óra 

A villamos áram hatásai. 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai. 

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 



 

A villamos áram vegyi hatása. 

Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

 A villamos áram mágneses hatás. 

  Elektromágnes. 

Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

  Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 

 

7.3.5. Aktív hálózatok, villamos tér 30  óra/31 óra 

Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 

A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 



 

Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 

 

7.3.6. Mágneses tér, elektromágneses indukció 36 óra/31 óra 

Mágneses tér. 

Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

Mágneses kör. 

A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 

Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 



 

A kikapcsolás folyamata. 

Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 

 

7.3.7. Váltakozó áramú hálózatok 36 óra/47 óra 

 Szinuszos mennyiségek. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs, mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor, mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménytényező. 

Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 

A háromfázisú rendszer teljesítménye. 



 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 

Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. 

Aszinkrongépek. 

Egyenáramú gépek. 

 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél. 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       



 

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.5 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés   x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Elektronika gyakorlat  tantárgy 414 óra/441 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elektronika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy mélyítse el az elektrotechnika 

tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A tanuló gyakorlati munkája során 



 

ismerje meg az elektronikai áramkörök létrehozása és vizsgálata során használt eszközöket. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1.  Villamos kötések és a NYÁK 54 óra/90  óra 

 Villamos kötések osztályozása: 

 Oldható kötések 

 Nem oldható kötések 

Forrasztott kötés típusai: 

      Keményforrasztás 

       Lágyforrasztás 

Lágyforrasztás kivitelezése  

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése  

                   A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

                   A forrasztás művelete  

                   Forrasztási gyakorlat  

  Vezetékek, kábelek, huzalozás:  

                   Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

                   Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

                   A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

                   Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. 

Elektromechanikus csatlakozók. 

                   Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

                   Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása  

A szitanyomás technológiája. 

Eszközök, segédanyagok. 

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, 

polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek 

jelölése 

 

8.3.2.  Egyenáramú alapmérések 36  óra/36  óra 

 Egyenáramú alapmérések 

Mérési segédeszközök 

 Potenciométer 

 Tolóellenállás 

 Precíziós mérőellenállások 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  



 

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával 

Ellenállás mérése Weatstone-híddal 

Fajlagos ellenállás mérése 

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata 

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchoff huroktörvényének igazolása  

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata Kirchoff csomóponti törvényének 

igazolása 

Feszültségosztók vizsgálata  

Potenciométerek vizsgálata 

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése 

 Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése 

 Feszültségmérő hitelesítése 

 Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése 

 Árammérő hitelesítése 

 Teljesítménymérő hitelesítése 

Villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

 Az egyenáramú teljesítmény mérése 

Energiaforrások vizsgálata 

 Energiaforrások belső ellenállásának, leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata 

 Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

 

8.3.3. Váltakozó áramú alapmérések 36 óra/36  óra 

 Váltakozó áramú alapmérések  

Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése 

 Induktivitás mérése 

 Kondenzátor kapacitásának mérése 

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata 

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás , tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) 

vizsgálata 

Ellenállás , tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos 

rezgőkör) vizsgálata 

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése 

Hanggenerátorok vizsgálata 

 Kezelőszervek 

 Beállítási lehetőségek  



 

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

 Kezelőszervek 

 Beállítási lehetőségek 

Mérések oszcilloszkóppal 

 Amplitúdó mérés 

Periódus idő mérés 

 Frekvencia mérési módszerek 

 Fázisszög mérési módszerek 

 RC feszültségosztó vizsgálata 

Wien-osztó vizsgálat  

 

8.3.4.  Áramkörök építése, üzemeltetése 108 óra/108  óra 

 Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése   

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. 

A fóliamintázat kialakítása 

A szitanyomás technológiája. 

Eszközök, segédanyagok. 

Nyomtatott áramkörök maratása. 

Forrasztandó felületek előkészítése. 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, 

polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. 

Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek 

jelölése 

 

Áramköri modulok üzembe helyezése 

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan) 

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése) 

Az áramkör funkcionális vizsgálata 

            Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek)  kiválasztása, meghatározása                  

            és beállítása  

            Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése 

A mérési eredmények kiértékelése   

Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése 

Áramköri modulok beépítése  

Kezelőszervek beépítése, csatlakoztatása 

Be- és kimeneti csatlakozási felületek kialakítása 

Speciális funkciójú kiegészítő elemek beépítése 

A berendezés készre szerelése  

Hibakeresés 

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés 

Hibás javítási egység (alkatrész vagy modul) meghatározása 

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően 

A javított áramkör, berendezés beüzemelése 

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése 

A javítási művelet dokumentálása 

 



 

8.3.5. Elektronikai áramkörök vizsgálata  108  óra/109  óra 

 Kétpólusok építése, mérése 

Aktív kétpólusok vizsgálata 

Passzív kétpólusok vizsgálata 

Félvezető diódák vizsgálata 

Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele 

Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele 

Speciális diódák vizsgálata 

Zener diódák mérése 

Tűsdiódák mérése 

Kapacitásdiódák mérése 

Alagútdiódák mérése 

Schottky –diódák mérése 

Bipoláris tranzisztorok vizsgálata 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatainak értelmezése katalógus alapján 

A tranzisztor jelleggörbéi 

A bipoláris tranzisztor karakterisztikájának felvétele 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral  

 Közös emitteres alapkapcsolás vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 Közös bázisú alapkapcsolás vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Közös kollektorú alapkapcsolás vizsgálata 

Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 

Unipoláris tranzisztorok 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok 

Jelleggörbék adatok , határadatok értelmezése katalógus alapján 

MOSFET tranzisztorok 

Jelleggörbék adatok , határadatok 

Erősítő alapkapcsolások térvezérlésű tranzisztorral 

 Source- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 Gate- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Drain- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 



 

8.3.6. Műszaki dokumentáció gyakorlat  72  óra/62  óra 

 Számítógépes szimuláció         

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei  

Szimuláció az elektronikában. 

 Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei 

 Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai 

Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

A szimuláció szintjei  

Áramköri szintű szimuláció 

Logikai szintű szimuláció 

Kevert módú szimuláció 

Az analízis üzemmódjai 

Egyenáramú (DC) analízis 

Váltakozó áramú (AC) analízis 

Tranziens analízis 

Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt 

Egy konkrét (EWB, TINA stb.) áramköri szimulációs program 

Munkaablak 

  Alkatrészkészlet 

  Mérőműszerek kezelése 

 Áramkörök építése, a szimulációs program használata 

 Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata 

  Az alkatrészek jellemzői 

  Az áramköri könyvtár használata 

 Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. 

Egyszerű áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentálása. 

Áramköri modulok (makrók ) létrehozása és használata. 

 

Kapcsolási rajz és NYÁK         

Egyszerű áramkör műszaki dokumentációjának elkészítése. 

A villamos berendezések dokumentációi, a kapcsolási rajz jellemzői, elkészítési 

szempontok. 

Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői. 

Kapcsolási rajz készítése. 

Az alkatrészjegyzék, a jellemzők feltüntetése; az alkatrészjegyzék elkészítésének 

szempontjai. 

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése, beállításai. 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése. 

Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése. 

A PCB kezelése. 

Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 

Az automatikus huzalozás. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák betartása. 

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 



 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés     x   



 

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

A 

10321-16 azonosító számú 

Áramkörök ipari alkalmazása  

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

A 10321-16 azonosító számú Áramkörök ipari alkalmazása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Analóg és digitális áramköri dokumentációt 

értelmez 
x x x 

Egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással 

meghatároz 
x x   

Dokumentációk alapján összeállítja a 

mérőrendszert 
    x 

Ellenőrzi és beállítja a mérőrendszert     x 

Dokumentációk és utasítások alapján méréseket 

végez 
    x 

Számítógépes tesztprogramokat futtat     x 

Mérés alapján elvégzi az áramköri jellemzők 

szükséges beállításait 
    x 

Dokumentáció alapján hibakeresést végez     x 

Útmutatás alapján behatárolja a hibás áramköri 

egységet, elemet 
    x 

A behatárolt hibás modult, áramköri elemet 

kicseréli 
    x 

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről 

és a javítási munkáról 
    x 

Minőségirányítási és gyártásközi információkat 

szolgáltat 
    x 

Műszaki leírások alapján számítógéppel 

irányított eszközöket működtet 
    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egyszerű vezérlőprogramokat ír és működtet     x 

Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai     x 

Egyen- és váltakozó áramú villamos 

alapmérések 
    x 

Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, 

használati módjai 
    x 

Villamos kéziszerszámok kezelési, használati 

módjai 
    x 

Villamos méréstechnikai alapismeretek     x 

Egyenáramú (áramkörök) hálózatok 

alaptörvényei 
x x   

Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak x x   

Erősítő-áramkörök fajtái, jellemzői x x   

Félvezető diódák működése, típusai (normál, 

Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky) 
x x   

Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek 

kezelési, használati módjai 
    x 



 

Hibakeresés, áramkörjavítás módjai     x 

Huzalozási, kábelezési technikák     x 

Kombinációs logikai hálózatok x x   

Logikai áramkörök alapjai x x   

Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási 

módjai 
    x 

Mérés digitális műszerekkel     x 

Mérés oszcilloszkóppal     x 

Mérés, hitelesítés, beállítás     x 

Mérési jegyzőkönyv készítése     x 

Műszaki dokumentáció értelmezése x x x 

Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási 

lehetőségei 
x x x 

Szekvenciális logikai hálózatok, regiszterek, 

számlálók, multiplexerek 
x x x 

Tápegységek, stabilizált tápegységek x x x 

Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), 

működési elve 
x x x 

Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok 

alaptörvényei 
x x x 

Villamos és elektronikai készülékek vizsgálati, 

szerelési módjai 
    x 

Villamos vezetékek, berendezések     x 

Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok 

működésének alapjai, és alkalmazási 

lehetőségei 

  x x 

Számítástechnika alapjai   x x 

Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök 

használata 
    x 

Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló 

gépek használata 
    x 

Mechanikai kéziszerszámok használata     x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x 

Műszaki rajz olvasása, értelmezése,készítése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x 

Kézügyesség     x 

Mozgáskoordináció     x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelem-összpontosítás x x x 

Módszeres munkavégzés x x x 

Hibakeresés (diagnosztizálás)     x 

 

 

  



 

 

9. Elektronikus áramkörök  tantárgy 201  óra/183  óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elektronikus áramkörök tantárgy tanításának célja, hogy segítse elő a tanulók áramköri 

szemléletének kialakulását és fejlesztését. 

A tanulók ismerjék meg az elektronikus áramkörök építőelemeit. Tegye képessé a tanulókat 

az elektronikai az elektronikus alkatrészekből felépített kapcsolások működésének 

megértésére. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Villamos áramköri alapismeretek 36  óra/36  óra 

 Aktív áramköri elemek 

 Passzív áramköri elemek 

 Lineáris áramköri elemek 

 Nemlineáris áramköri elemek 

 Aktív áramkör 

 Aktív áramköri elemeket is tartalmaz 

 Passzív áramkör 

  Kizárólag passzív áramköri elemeket tartalmaz 

Lineáris áramkör 

  Minden áramköri eleme lineáris 

Nemlineáris áramkör 

  Tartalmaz nemlineáris áramköri elemeket is 

Kétpólusok 

 Aktív (generátorjellegű) kétpólus  

  Ideális feszültséggenerátorok 

  Valóságos feszültséggenerátorok 

   Üresjárási feszültség 

   Rövidzárási áram 

   Belső ellenállás 

  Ideális áramgenerátorok 

  Valóságos áramgenerátorok 

   Üresjárási feszültség 

   Rövidzárási áram 

   Belső ellenállás 

Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív  kétpólusok 

 Passzív kétpólusok 

  Felépítése: 

Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek kombinációja 

  Helyettesítő képe 

 Aktív kétpólusok helyettesítő képe 

  Thevenin tétel 

  Norton tétel 

 Négypólusok 



 

  Deffiníció, rajzjel 

 Aktív négypólusok 

  Legalább egy aktív áramköri elemet tartalmaz 

 Passzív négypólusok 

  Csak passzív áramköri elemeket tartalmaz 

 Lineáris négypólusok 

  Minden áramköri elemük lineáris 

 Nemlineáris négypólusok 

  Nemlineáris áramköri elemeket is tartalmaz 

 Szimmetrikus négypólusok 

Kimenetük és bemenetük felcserélhető 

Ábrázolásuk. 

 Földszimmetrikus négypólusok 

  Kimeneti és ezzel egyidejűleg bemeneti kapcsaik felcserélhetők 

  Ábrázolásuk. 

 Négypólusok paraméterei 

  Impedancia paraméterek 

   Bemeneti impedancia 

   Átviteli (transzfer) impedancia nyitott bemenetnél 

   Átviteli (transzfer) impedancia nyitott kimenetnél 

   Kimeneti impedancia 

  Admittancia paraméterek 

   Bemeneti admittancia 

   Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt bemenetnél 

   Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt kimenet esetén  

 Kimeneti admittancia 

  Hibrid paraméterek 

   Bemeneti impedancia 

   Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén 

   Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén   

  Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén 

  Inverz hibrid paraméterek 

   Üresjárási bemeneti vezetőképesség 

   Rövidzárási áramvisszahatás 

   Üresjárási feszültségerősítési tényező 

   Rövidzárási kimeneti ellenállás 

  Négypólusok feszültségátvitele 

  A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége 

 

9.3.2. Tápegységek 36  óra/18  óra 

A hálózati transzformátorok. 

Hálózati egyenirányítók. 

  Egyutas egyenirányítók 

  Kétutas egyenirányítók 

  Graetz-kapcsolás 

  Középleágazásos kapcsolás 

Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) 

  A legegyszerűbb kivitel 

  Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok 



 

  Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok 

  Negatív stabilizátorok 

Földfüggetlen feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása  

   Négyhuzalos feszültségstabilizátor 

   Integrált feszültségstabilizátorok áttekintése 

  Referenciafeszültség előállítása 

   Zener diódás megoldások 

   Tranzisztoros referenciafeszültség források 

  Kapcsoló üzemű tápegységek 

   Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek 

    Feszültségcsökkentő átalakító 

    A kapcsolójel előállítása 

    Feszültségnövelő kapcsolás 

    Polaritásváltó kapcsolás 

    Tárolóinduktivitás nélküli polaritásváltó kapcsolás 

    Típusválaszték 

  Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek 

    Együtemű átalakítók 

    Ellenütemű átalakítók 

    Nagyfrekvenciás transzformátorok 

    Teljesítménykapcsolók 

    Kapcsolójel előállítása 

    Veszteségszámítás 

    Integrált vezérlőkapcsolások 

 

9.3.3. Félvezetők 36  óra/36  óra 

Félvezető diódák. 

 A PN átmenet felépítése és működése 

  A határréteg kialakulása 

 A félvezető dióda felépítése és működése 

  A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése 

  A félvezető dióda záróirányú előfeszítése 

 A dióda karakrerisztikája, jellemző adatai 

 A félvezető diódák típusai 

  Egyenirányító diódák 

  Zener-diódák 

  Tűsdiódák 

  Kapacitásdiódák 

  Alagútdiódák 

  Schottky diódák 

Tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok. 

 Bipoláris tranzisztorok felépítése 

 A bipoláris tranzisztor működése 

 A bipoláris tranzisztor alapegyenletei 

 A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai 

 A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi 

 A bipoláris tranzisztor műszaki adatai 

 A bipoláris tranzisztor határértékei 

 A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére  



 

Unipoláris tranzisztorok 

 Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok 

  Felépítés és fizikai működés 

  Jelleggörbék, adatok, határadatok 

 MOSFET tranzisztorok 

  Felépítés és fizikai működés 

  Jelleggörbék, adatok, határadatok 

  Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai 

Erősáramú félvezető eszközök. 

 Négyrétegű diódák 

 Tirisztorok 

 Vezérlőelektódával kikapcsolható tirisztor 

 Tirisztortetródák 

 Változtatható áramú kapcsolásdióda (DIAC) 

 Kétirányú tirisztortrióda (TRIAC) 

 Egyátmenetűtranzisztor  (UJT) 

Optoelektronikai alkatrészek. 

Fotoellenállás 

 Fotodióda 

Fotoelemek 

 Fototranzisztorok 

 Fényt kibocsátó dióda (LED) 

 

9.3.4. Erősítők 31 óra/31 óra 

Alapfogalmak   

Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Erősítő áramkörök. 

Erősítők jellemzői. 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

 Emitterkapcsolású erősítőfokozat 

Kollektorkapcsolású erősítőfokozat 

Báziskapcsolású erősítőfokozat 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása 

Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 

 Source-kapcsolású erősítőfokozat 

 Drain-kapcsolású erősítőfokozat 

 Gate-kapcsolású erősítőfokozat 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása 

 Zajviszonyok az erősítőkben 

 Az erősítőkben keletkező zajok forrása 

 Az erősítőkben keletkező zajok típusai 

 Az erősítők zajtényezője 

 Torzítások az erősítőkben 

  Lineáris torzítások 

  Nemlineáris torzítások 



 

Visszacsatolás. 

 Visszacsatolás elve 

 A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire 

 A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása 

 

9.3.5. Műveleti erősítők  31 óra/31 óra 

Alapfogalmak 

Egyenáramú erősítők 

Differenciálerősítők 

Fázisösszegző áramkör 

Darlington-kapcsolás 

Tranzisztoros áramgenerátorok 

Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 

Integrált műveleti erősítők 

Integrált műveleti erősítő tulajdonságai 

Az ideális műveleti erősítő 

A valóságos műveleti erősítő. 

Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 

Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 

Nem invertáló alapkapcsolás. 

Invertáló alapkapcsolás. 

Különbségképző áramkör. 

Előjelfordító feszültségösszegző áramkör 

Műveleti erősítők munkapont beállítása 

 A bemeneti nyugalmi áram biztosítása 

 Ofszet feszültség kompenzálása 

 Ofszet áram kompenzálása 

 Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása 

Műveleti erősítők alkalmazásai 

 Váltakozó feszültségű erősítők 

 Aktív szűrőkapcsolások 

 Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában 

 

9.3.6. Digitális technika alapjai  31 óra/31 óra 

   A logikai hálózatok alaptörvényei. 

A logikai algebra (Boole algebra )szabályai. 

Logikai műveletek. 

Negáció (invertálás) 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 VAGY (OR) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 ÉS (AND) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 



 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 Nem-VAGY (NOR) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 Nem-ÉS (NAND) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

Kizáró-VAGY (XOR) 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

Logikai függvények megadási módjai. 

 Szöveges függvény megadás 

 Algebrai függvény megadás 

 Grafikus függvény megadás 

 Idődiagrammos függvény megadás 

 Kapcsolási rajz  

Kombinációs hálózatok. 

Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

Logikai hálózatok tervezése. 

  Algebrai egyszerűsítés 

  Boole-algebra szabályai 

 Grafikus egyszerűsítés 

  V-K tábla 

Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök segítségével. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Szaktanterem 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     



 

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     



 

 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Ipari alkalmazástechnika tantárgy 93  óra/93 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ipari alkalmazástechnika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók áramköri 

szemléletét. A tantárgy tanulása során megismert áramkörökön keresztül a tanulók 

megismerik az elektronikai áramkörök felhasználásának lehetőségeit. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Jelkeltő és jelformáló áramkörök  31 óra/31 óra 

Impulzustechnika  
Impulzus jellemzők: 

 Felfutási idő 

 Lefutási Idő 

 Túllövés 

 Tetőesés 

 Impulzus idő 

 Periódus idő 

 Impulzus ismétlődési frekvencia 

 Kitöltési tényező 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

 Lineáris jelformáló áramkörök  

  Differenciáló áramkör 

   Felépítés 

   Működés 

   Jelalak 

  Integráló áramkör 

   Felépítés 

   Működés 

   jelalak 

 Nemlineáris jelformáló áramkörök 

  Félvezető dióda kapcsolóüzemben 

  Sorsos diódás vágókapcsolás 

   Felépítés 

   Működés 

   Jelalak 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás 

   Felépítés 

   Működés 



 

   Jelalak 

  Kettős vágókapcsolás 

   Felépítés 

   Működés 

   Jelalak 

 Multivibrátorok 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben 

  Astabil multivibrátor 

   Felépítés  

   Működés  

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzuskitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó     

    Jelalak 

  Monostabil multivibrátor 

   Felépítés  

   Működés  

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzuskitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó     

    Jelalak 

  Bistabil multivibrátor 

   Felépítés  

   Működés  

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzuskitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó     

    Jelalak 

  Schmitt-trigger 

 

Oszcillátorok 

Oszcillátorok működési elve és felépítése  

Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 

Visszacsatolt oszcillátorok 

Visszacsatolás (hurokerősítés) 

 Amplitúdó feltétel 

 Fázisfeltétel 

LC oszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

 Általános berezgési feltétel 

 Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör) 

  Frekvencia meghatározó elem 

 Hartley-oszcillátor (induktív hárompontkapcsolás) 



 

 Colpits-oszcillátor (kapacitív hárompontkapcsolás) 

 Emittercsatolt LC oszcillátor 

 Ellenütemű oszcillátorok 

Kvarcoszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

 A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai 

 Alapharmonikus oszcillátorok 

 Felharmonikus oszcillátorok 

RC oszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

Wien-hidas oszcillátor 

  Wien-osztó 

  Felépítés 

  Átvitel 

  Visszacsatolt erősítő 

Függvénygenerátorok 

 Elvi elrendezés 

 Gyakorlati kivitel 

 Feszültségvezérelt függvénygenerátorok 

 

10.3.2. Funkcionális áramkörök 31 óra/31 óra 

Kombinációs hálózatokra épülő egységek 

Összeadó áramkörök 

 Az összeadó áramkör elvi felépítése 

 Bináris összeadók 

  Fél összeadó áramkör 

  Teljes összeadó áramkör 

 Kivonó áramkör 

 BCD összeadó   

Komparátorok 

 A komparátor elvi felépítése 

 Egy bites komparátor tervezése 

 Négy bites komparátor tervezése 

 16 bites komparátor tervezése 

Aritmetikai-logikai egységek  

 Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 

 Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 

Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 

 Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 

 Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 

Dekódoló áramkörök  

 Dekódoló áramkörök elvi felépítése 

 Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 

Dekódoló áramkör tervezése 

Kódoló áramkörök 

 Kódoló áramkörök elvi felépítése 

 Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 

 Kódoló áramkör tervezése 



 

Multiplexerek, 

 A multiplexerek elvi működése 

  Adatok kiválasztása 

 Multiplexerek bővítése 

Demultiplexerek 

 A demultiplexerek elvi működése 

  Adatok szétosztása 

  Dekódolás 

 Demultiplexerek bővítése 

Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 

Regiszterek 

 A regiszterek elvi működése 

 P-P és S-S regiszterek felépítése 

 Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 

 Shift regiszterek  

Gyűrűs számlálók 

 n-ből 1 számlálók 

 Johnson számláló 

 Maximális hosszúságú számláló 

Számlálók 

 MSI számlálók 

Multivibrátorok 

 Monostabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

 Astabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

 Memóriák 

  Csak olvasható tárak 

  Írható olvasható tárak 

  Memória chip-ek jelei 

  Memória chip-ek összekapcsolása 

 D/A és A/D átalakítók 

  Digitál-analóg átalakítók 

  Analóg –digitál átalakítók 

 

10.3.3.  Irányítástechnika 31 óra/31 óra 

Az irányítás fogalma. 

Irányítási példák. 

Az irányítás részműveletei: 

Érzékelés (információszerzés) 

Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján) 

Rendelkezés 

Beavatkozás 

Az irányítási rendszer felépítése. 

  A jelhordozó és a jel fogalma. 

  Az analóg és a digitális jel. 

  Az irányítási rendszer fő részei: 

irányító berendezés 



 

irányított berendezés 

  Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 

az elem 

a szerv 

a jelvivő vezeték 

Az irányítás fajtái: 

a rendelkezés létrejötte szerint: 

kézi 

önműködő 

  a hatáslánc szerint: 

vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás 

szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás 

Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

szerkezeti vázlat 

működési vázlat 

hatásvázlat 

Az irányításban használt segédenergiák. 

  A segédenergiák fajtái: 

villamos 

pneumatikus 

hidraulikus 

vegyes 

Vezérlés        

A vezérlési vonal 

A vezérlési vonal részei 

A vezérlési vonal jelei 

A vezérlési vonal jellemzői 

A vezérlések fajtái 

A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

Érzékelőszervek 

Kapcsolókészülékek 

 Kézi kapcsolók 

 Nyomógombok 

 Reedkontaktus 

 Mikrokapcsolók 

 Érintkezőmentes, elektronikus kapcsolók 

Beavatkozó szervek 

 Mágneskapcsolók 

Reedrelé 

 Mágnesszelepek 

 Villamos szervomotorok 

 Membránmotoros szelep 

 Relék 

  Elektromechanikai relék 

   Semleges relék 

   Polarizált relék 

   Időrelék 

    késleltetve meghúzó 

    késleltetve elengedő 

    késleltetve meghúzó és elengedő 



 

  Hőrelék 

 Időzítő- és ütemezőkészülékek 

Az áramútrajz 

Rajzjelek 

 Tervjelek 

Alapvető villamos relékapcsolások: 

 Meghúzatás 

 Öntartás 

 A relé ejtése 

 Reteszelés 

 Nyomógombos keresztreteszelés 

Elemi relés vezérlések: 

 Távvezérlés 

Indítás több helyről 

Leállítás több helyről 

 Villamos motor indításának vezérlése 

 Villamos motorok fékezésének vezérlése 

 Forgásirányváltás 

Fordulatszám-változtatás 

 

Programozható vezérlők (számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres) 

programozása 

Egyszerűbb, PLC-vel, vagy „intelligens programozható relével” irányított ipari 

folyamatok modellezése 

PLC-ktipusai, felépítése. 

A PLC kiválasztása  

 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Szaktanterem 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  x     

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x       

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 



 

7.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Ipari alkalmazástechnika gyakorlat  tantárgy 774  óra/814  óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ipari alkalmazástechnika gyakorlat célja, hogy elmélyítse az ipari alkalmazástechnika 

tanulása során szerzett ismereteket. 

Gyakorlati példákon keresztül fejlessze a tanulók áramköri szemléletét.  

A tantárgy tanulása során megismert áramkörökön keresztül a tanulók megismerkednek az 

elektronikai áramkörök felhasználásának lehetőségeivel is. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Tápegységek mérése  108 óra/180 óra 

Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

Egyutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Középkivezetéses, kétutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése. 

 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén)  

Feszültségtöbbszöröző vizsgálata 

 Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata 

  Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata  

  Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 



 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 

(időállandó esetén) 

Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata  

  Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek 

(időállandó esetén) 

 Stabilizátorok mérése 

  Elemi stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti 

feszültségek estén 

 Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Tranzisztor disszipációs teljesítményének meghatározása 

 Integrált stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása 

Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség növelésekor 

Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata 

   Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor 

   Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor  

Visszahajló jelleggörbéjű túláramvédelem vizsgálata 

 

11.3.2. Oszcillátorok mérése  99  óra/144 óra 

Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 

A rezgési frekvencia mérése 

A rezgési feltételek vizsgálata 

Amplitúdófeltétel 

Fázisfeltétel 

Torzítás mérése 

Frekvenciastabilitás mérése 

Amplitúdóstabilitás mérése 

LC oszcillátorok jellemzőinek mérése 

 Szelektív erősítő és amplitúdóhatárolás mérése 

  Uki mérése különböző frekvenciák esetén 

  f0 hangolási frekvencia meghatározása (Ukimax) 

  Uki ,Ube mérése f0 frekvencián 

 Sávközépi A0 erősítés meghatározása 

Az erősítő sávszélességének mérése 

 Colpitts-oszcillátor mérése 

  Áramfelvétel mérése 

  Munkaponti adatok meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése   

  Visszacsatoló hálózat  â átvitelének meghatározása 

RC-oszcillátorok jellemzőink mérése 

 Szűrőkapcsolások jellemzőinek mérése 

  Feszültségátvitel (csillapítás) mérése 

  Fázismenet mérése 



 

 Fázistolós oszcillátor mérése 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  â átvitelének meghatározása 

Az erősítésszabályozás nélküli erősítő Au feszültségerősítésének és fázistolásának 

mérése 

Amplitúdószabályozás vizsgálata 

 Wien-hídas oszcillátor mérése 

  Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián 

  A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat â átvitelének meghatározása 

Kristályoszcillátorok vizsgálata 

Kristályoszcillátor jellemzőinek meghatározása 

 

11.3.3. Impulzustechnikai mérések  99  óra/162  óra 

 Impulzustechnika  

Impulzus jellemzők mérése 

 Felfutási idő 

 Lefutási Idő 

 Túllövés 

 Tetőesés 

 Impulzus idő 

 Periódus idő 

 Impulzus ismétlődési frekvencia 

 Kitöltési tényező 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 

 Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata 

  Differenciáló áramkör mérése  

  Integráló áramkör mérése  

 Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata 

  Félvezető dióda kapcsolóüzemben  

  Sorsos diódás vágókapcsolás mérése 

   Jelalak 

   Vágási szint meghatározás 

 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése 

   Jelalak 

   Vágási szint meghatározás 

    

  Kettős vágókapcsolás mérése 

   Jelalak 

   Vágási szint meghatározás 

 Multivibrátorok vizsgálata 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben 

  Astabil multivibrátor mérése 

   Működés vizsgálata 

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzuskitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 



 

    Kimeneti amplitúdó    

     Jelalak 

  Monostabil multivibrátor mérése 

   Működés vizsgálata 

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzuskitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó    

     Jelalak 

  Bistabil multivibrátor mérése 

   Működés vizsgálata 

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzuskitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó    

    Jelalak 

  Schmitt-trigger vizsgálata 

 

11.3.4. Virtuális méréstechnika 18  óra/18  óra 

 A virtuális mérőműszerek felépítése  

Adatgyűjtő és vezérlő műszer 

Jelátalakítók, szenzorok 

PC és  a virtuális szoftver felület 

A mérőszoftver használata 

Fizikai mennyiségek  mérése virtuális műszerekkel  

 

11.3.5. Áramkörök vizsgálata 140  óra/93  óra 

 Erősítő alapkapcsolások vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Többfokozatú erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítés beállítása potenciométer segítségével 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása . 

Szélessávú erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Hangolt erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Teljesítmény erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 



 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

 

Műveleti erősítők vizsgálata 

Műveletvégző kapcsolás ellenőrzése 

Mérőerősítő vizsgálata 

Nem lineáris alkalmazások (komparátor) 

Digitális áramkörök vizsgálata 

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal 

 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Villamos készülékek kezelésének betanítása. 

Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

elvégzése. 

 

11.3.6. Digitális áramkörök vizsgálata  124  óra/62  óra 

 Digitális áramkörök jellemzőinek mérése  

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

 Kombinációs hálózatok működésének elemzése 

  Logikai kapuk megvalósítása NAND és  NOR kapuk segítségével 

Kombinációs hálózatok megvalósítása NAND és  NOR kapuk 

segítségével 

Logikai szintek mérése különböző bemenet vezérlések esetén , igazságtábla 

felvétele logikai függvény megadása 

 Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata 

  Aszinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok kimeneti jeleinek felvétele oszcilloszkóp segítségével, 

állapot átmeneti tábla felvétele 

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

 Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Funkcionális áramkörök alkalmazása    

Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása  

Digitális áramköri hibák típusai. 

Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele lépegető és nyomvonal 

módszer, logikai diagnosztika). 

 

11.3.7. PLC programozás  93  óra/93  óra 

 A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése). 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése. 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük leellenőrzése. 



 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások). 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, allokációs 

lista készítése. 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, programozási 

nyelveken. 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, dokumentálás. 

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken 

(létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírtprogramok átírása egyik programnyelvről 

a másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén. Átírt programok 

ellenőrzése. 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 

üzemmódok kiválasztása. 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása. 

 

11.3.8. PLC program tesztelése 93  óra/62 óra 

 Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken. 

A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés. 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre. 

Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok segítségével. 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     



 

7. kooperatív tanulás   x     

8. házi feladat x       

 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x x     

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x       

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 



 

7.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
  x     

 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Mechanikai műveletek: 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.  

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.) 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.  

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.  

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása. 

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel.  

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.  

 

Mérési műveletek:  

    

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.  

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer 

használata, pontos leolvasása.  

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, 

lézeres kitűző használatával.  

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. .  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.  

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások   

ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel.. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

 

Villamos és mechanikai kötések létesítése: 

 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).  

Menetes alkatrészek ábrázolása.  



 

Csavarok fajtái, adatai. Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez 

szükséges szerszámok.  

Menetkészítés eszközei és szerszámai. A menetfúrás és a menetmetszés.  

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal.  

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.  

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).  

Ragasztási eljárások. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

Huzalozási gyakorlatok 

Csatlakozók kialakítása. 

Forrasztott  kötés típusai.  

      Keményforrasztás.  

      Lágyforrasztás.  

Forrasztási gyakorlat.  

 

Egyenáramú mérések: 

 

Deprez-műszerek alkalmazása.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása.  

Lágyvasas műszerek alkalmazása.  

A kereszttekercses műszer alkalmazása.  

Indukciós műszerek alkalmazása.  

Digitális műszerek.  

Digitális multiméterek.  

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.  

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Ellenállásmérés 

Ellenállások soros, párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Feszültségosztók vizsgálata.  

 

A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 Váltakozó áramú mérések: 

 

Induktivitás mérése.  

  Kondenzátor kapacitásának mérése.  

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) 

vizsgálata.  

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos 



 

rezgőkör) vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

Félvezető diódák vizsgálata.  

   Speciális félvezetők és alkalmazásaik.  

   Zener-diódás elemi stabilizátor.  

   Alagútdióda vizsgálata.  

   Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata.  

  Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.  

   Egyutas egyenirányító vizsgálata.  

   Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.  

  Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.  

   Tirisztor jellemzőinek mérése.  

   Triak jellemzőinek mérése.  

  Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.  

   Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.  

   Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök készítése és beültetése 

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, 

polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).  

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése).  

Az áramkör funkcionális vizsgálata.  

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása.  

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.   

A mérési eredmények kiértékelése.   

Hibakeresés.  

A javítási művelet dokumentálása.  

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Mechanikai műveletek: 

 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.  

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.) 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.  

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.  

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  



 

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása. 

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel.  

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.  

 

Mérési műveletek:  

    

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.  

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, 

lézeres kitűző használatával.  

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.  

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások  

ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

 

Villamos és mechanikai kötések létesítése: 

 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

Csavarok fajtái, adatai. Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez 

szükséges szerszámok.  

Menetkészítés eszközei és szerszámai. A menetfúrás és a menetmetszés.  

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).  

Ragasztási eljárások. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

A forrasztás művelete.  

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

Huzalozási gyakorlatok 

Csatlakozók kialakítása. 

Forrasztott  kötés típusai.  

      Keményforrasztás.  

      Lágyforrasztás.  

Forrasztási gyakorlat.  

 

Egyenáramú mérések: 

 

Deprez-műszerek alkalmazása.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása.  

Lágyvasas műszerek alkalmazása.  

Digitális multiméterek.  

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.  

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  



 

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

Ellenállásmérés 

 

Váltakozó áramú mérések: 

 

Induktivitás mérése.  

  Kondenzátor kapacitásának mérése.  

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

Félvezető diódák vizsgálata.  

   Speciális félvezetők és alkalmazásaik.  

   Zener-diódás elemi stabilizátor.  

  Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.  

   Egyutas egyenirányító vizsgálata.  

   Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.  

  Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.  

   Tirisztor jellemzőinek mérése.  

   Triak jellemzőinek mérése.  

  Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.  

   Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.  

   Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

Eszközök, segédanyagok.  

Nyomtatott áramkörök készítése és beültetése.  

Alkatrészválasztás szempontjai.  

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).  

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése).  

Az áramkör funkcionális vizsgálata.  

Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása.  

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.   

A mérési eredmények kiértékelése.   

Hibakeresés.  
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1. Óraterv 
Villanyszerelő 34 522 04 

Szakközépiskolai képzés közismereti nélkül 
2016/2017. tanévtől 

 
 
 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 
1. évf. 2. évf. 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 – 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. – 0,5 
11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – 2 
10007-12 Informatikai és 
műszaki alapok Műszaki ismeretek 2,5 – 

10023-12 
Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés 2,5 2 
Vállalkozási ismeretek – 1 
Ipari elektronika – 2 
Elektrotechnikai számítások 1 1,5 

10024-12 
Villamos gépek és ipari 
elosztóberendezések szerelése 

Villamosipari anyagismeret 0,5 1 
Villamos gépek és berendezések – 3 
Villamos műszaki ábrázolás 1 1 

Szakmai elmélet összesen 8 14 
10007-12 Informatikai és 
műszaki alapok 

Műszaki informatika gyakorlat  2 – 
Műszaki gyakorlatok 3 – 

10023-12 
Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata 20 5 
Épületvillamossági mérések gyakorlat  2 

10024-12 
Villamos gépek és ipari 
elosztóberendezések szerelése 

Villamos gépek és berendezések 
üzemvitelének, mérésének gyakorlata – 14 

Szakmai gyakorlat összesen 27 21 
Összes óraszám 35 35 
Összefüggő szakmai gyakorlat 160 – 
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2. Tantárgyak, témakörök 

2.1.  Munkahelyi egészség és biztonság 
 

0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 
Tanterem 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 
elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
Témakörök  

 
Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 
értelmezése.  

 
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 
épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 
 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 
védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 
 
Munkahelyek kialakítása 4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
 
Szociális létesítmények 
 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
 
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
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 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 
távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 
Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
 
Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 
Munkavégzés személyi feltételei              2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
 
Munkaeszközök biztonsága                2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
 
Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 
követelmények. 

 
Munkakörnyezeti hatások                2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 
keverékek, stressz) 
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Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 
munkahelyen. 
 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 
részvételének jelentősége 

 
Munkavédelmi jogi ismeretek               4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 
 
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x Szakkönyvek, munkavédelmi 
tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  Munkabaleset, foglalkozási 
megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
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1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

 
 

2.2. Foglalkoztatás II. 
0,5 óra/hét, évi 15 óra elmélet 

Tanterem 
 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
 

Témakörök  
 

Munkajogi alapismeretek                4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 
végzett diákmunka, önkéntes munka.  
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Munkaviszony létesítése                4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 
Álláskeresés                    4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 
Munkanélküliség                  3 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; 
nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által 
nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 
megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- 
és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat x    
1.2. megbeszélés  x   
1.3. vita  x   
1.4. szemléltetés   x  
1.5. szerepjáték  x   
1.6. házi feladat   x  

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.3. Foglalkoztatás I. 
 

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 
Tanterem/Számítógépes terem 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű 
szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
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készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön 
keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
Témakörök 

 
Nyelvtani rendszerzés 1              10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 
válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó 
a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint 
a helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
Nyelvtani rendszerezés 2              10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 
használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva 
az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. 
A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá 
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 
munkahelyi meghallgatás során.  

 
Nyelvi készségfejlesztés               24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 
képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség 
által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére 
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a 
két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
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- étkezés, szállás 
 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 
nyelvtanuló. 

 
Munkavállalói szókincs               18 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 
azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 
során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja 
el. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 
mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
  

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x  
1.2. megbeszélés   x  
1.3. szemléltetés   x  
1.4. kooperatív tanulás  x   
1.5. szerepjáték  x   
1.6. házi feladat x    
1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke
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t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  
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1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása x  x  

1.5. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás   x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

 

2.4. Műszaki informatika gyakorlat 
 

2 óra/hét, évi 72 óra gyakorlat 
Számítógépes terem 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, jelentőségét 
az ipari termelésben. A tanulók tudják felhasználni informatikai ismereteiket a 
mindennapi szakmai gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a számítógép hardver 
elemeit, legyenek képesek azok működtetésére. A tanulók ismerjék meg az operációs 
rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A tanulók ismerjék és alkalmazzák a 
különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs rendszereket. Tudjanak 
kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. A tanulók legyenek képesek informatikai 
eszközök kezelésére. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai informatikai feladatok 
megoldásához. A tanulók legyenek képesek minél szélesebb körben alkalmazni a 
megszerzett informatikai ismereteiket. 

 
Témakörök  

 
Informatikai alapismeretek 18 óra 

Informatikai alapfogalmak. 
A számítógép alkalmazási területei. 
A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 
Központi egység és perifériák. 
Az utasítások felépítése és a végrehajtás menete. 
Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 
Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 
Hardver alapismeretek. 
A számítógép fő részei. 
Az alapkonfiguráció kialakítása. 
Perifériák csoportosítása. 
Input és output egységek. 
Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 
Nyomtatók. 
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Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.). 
Szoftver alapismeretek: fájlok, könyvtárstruktúra, programok típusai, vezérlési módok. 
Operációs rendszerek fogalma. 
Operációs rendszer feladatai. 
Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 
Programok kezelése. 
Állományműveletek. 
Adatmentés. 
Adatvédelem. 
 Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 
A szoftver- és a hardver-karbantartó segédprogramjai: víruskeresés és vírusirtás, 
víruspajzs, lemezkarbantartás. 
Egyszerű programok telepítése. 

 
Irodai alkalmazások 36 óra 

Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 
Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  
Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 
Szövegbevitellel kapcsolatos szolgáltatások. 
Formázási műveletek – karakterformázás. 
Formázási műveletek – bekezdésformázás. 
Stílusok használata. 
Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 
Formázási műveletek – szakaszformázás. 
Táblázatok használata. 
Nyomtatás. 
Objektumok beszúrása a dokumentumba. 
A prezentáció készítésének menete.  
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 
Képek, objektumok illesztése, méretezése. 
Digitális effektusok. 
Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 
Az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálása. 
Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása, 
adattípusok. 
Az EXCEL program menü- és ikonsora. 
Lapok átnevezése, másolása, törlése.  
Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  
Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  
A cellatartalom módosítása. 
Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány és 
munkalap hivatkozások.  
Egyszerű függvények használata.  
Szerkesztési műveletek: cellák, sorok és oszlopok törlése, beszúrása. Sorok és oszlopok 
elrejtése, cellák védelme. 
Függvénytípusok. 
Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 
A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  
Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés.  
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Számítógépes hálózatok használata 18 óra 
Hálózati operációs rendszerek. 
Felhasználó rákapcsolódása a hálózatra. 
Windows az „egyenrangú” hálózaton, a Windows NT. 
Hálózatok védelmi, megbízhatósági minősítése, osztályozása. 
Adminisztráció. 
Védelmi módszerek áttekintése. 
Naplózás (a log fájlok) és a tűzfalak. 
Hálózati könyvtár és lemezkezelés, jogosultságok, hálózati nyomtatás lehetőségei. 
Az Internet felépítése, szolgáltatásai.  
A szolgáltatások fontosabb használati szabályainak megismerése.  
A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 
Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 
Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése, 
protokollok. 
Egy levelezőprogram működése, beállításai. 
Az elektronikus levél részei, jellemzői.  
E-mail cím beállítása, levelek írása. 
Levelek küldése, fogadása, megválaszolása, továbbítása és törlése.  
Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 
Levelek rendszerezése (törlés, mappákba rendezés, mentés). 
Az Interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák. 
Fájlok letöltése (FTP). 
Csevegés (Chat). 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

C Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 
pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.5. Műszaki ismeretek 
 

2,5 óra/hét, évi 90 óra elmélet 
Tanterem 

 
 A tantárgy tanításának célja 
Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az 
elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok 
mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, 
megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas 
technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket, 
legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják 
felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak 
kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos 
kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a 
minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit. 

 
 Témakörök  
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Egyenáramú áramkörök              18 óra 
Az atom szerkezete. 
A villamos töltés fogalma. 
Feszültség és potenciál. 
Az elektromos áram, áramerősség. 
Ellenállás és vezetés. 
Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 
Az elektromos áram hatásai. 
Áramkör, mérések az áramkörben. 
Ohm törvénye. 
Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 
Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 
Az ellenállás, mint alkatrész. 
Villamos munka. 
A fogyasztók teljesítménye. 
Hatásfok. 
Ellenállások terhelhetősége. 
A hurok törvény. 
Ellenállások soros kapcsolása. 
Eredő ellenállás. 
Feszültségosztó. 
Potenciométer. 
Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 
A csomóponti törvény. 
Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 
Áramosztó. 
Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 
Vegyes kapcsolások. 
Az áram hőhatása. 
Az áram vegyi hatása. 
Elektrolízis. 
Galvánelemek. 
Akkumulátorok. 
Villamos tér. 
Coulomb törvénye. 
Villamos térerősség. 
Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás. 
Kapacitás. 
Kondenzátor. 
Kondenzátorok kapcsolásai. 
Kondenzátorok üzemállapotai. 
Kondenzátorban tárolt energia. 
Kondenzátorok típusai. 

 
Mágneses tér és váltakozó áram 18 óra 

Mágneses tér. 
Állandó mágnes. 
Vezeték és tekercs mágneses tere. 
Mágneses indukció és fluxus. 
Mágneses gerjesztés és térerősség. 
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Anyagok viselkedése a mágneses térben. 
Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 
Mágnesezési görbe. 
Mágneses kör. 
A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 
Az elektromágneses indukció. 
Mozgási és nyugalmi indukció. 
Önindukció. 
Kölcsönös indukció. 
Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 
Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 
Váltakozó feszültség előállítása. 
Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 
Ellenállás váltakozó áramú körben. 
Induktivitás váltakozó áramú körben. 
Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 
Induktív reaktancia. 
Kapacitás váltakozó áramú körben. 
Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 
Kapacitív reaktancia. 
Impedancia. 
Váltakozó áramú teljesítmények. 
Fázisjavítás. 
Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 
Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 
Háromfázisú feszültségrendszerek. 
Transzformátorok. 
Villamos motorok és generátorok. 

 
Szakrajz alapjai                  18 óra 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 
Műszaki rajzeszközök és használatuk. 
Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 
Szabványos rajzlapméretek. 
A műszaki rajzokon használatos vonalak. 
Szabványbetűk, számok és jelek. 
Feliratmező kialakítása. 
Rajzdokumentáció nyilvántartása. 
Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 
A méretmegadás elemei. 
Méretarány. 
A méretezés alapelvei. 
Lemeztárgyak ábrázolása. 
Szögek szerkesztése. 
Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 
Szakasz osztása. 
Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 
Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 
A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 
Lemeztárgy műszaki vázlata. 
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A vetületi ábrázolás alapjai. 
Merőleges vetítés, képsíkok. 
Síklapú testek ábrázolása. 
Forgástestek vetületi ábrázolása.  
Ábrázolás metszetekkel. 
Gépelemek ábrázolása. 
Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 
Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 
Szegek, csapszegek ábrázolása. 
Csapágyak ábrázolása. 
Fogazott gépelemek ábrázolása. 
Nem oldható kötések ábrázolása. 
Hegesztési varratok ábrázolása. 

 
Fémek és ötvözetek                 14 óra 
Fémek általános tulajdonságai. 
Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 
A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 
Halmazállapot, olvadáspont. 
Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 
Színfém és ötvözet. 
Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 
Ötvözetek jellemzése. 
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 
A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 
Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 
Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 
A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 
Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 
A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 
Hővezető képesség. 
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 
A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 
Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 
A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 
Elektromos vezetőképesség. 
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 
A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 

 
Nemfémes anyagok                 12 óra 
Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 
Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 
Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 
Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 
Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 
Villamos szilárdság. 
Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 
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Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 
Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 
Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 
Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 
Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 
Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 
Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, alkalmazása.
  

  
Minőségbiztosítás                 10 óra 
A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 
A teljes körű minőségszabályozás. 
A minőségellenőrzés alapfogalmai. 
Gyakoriság és valószínűség. 
Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 
Minőség-ellenőrzés fogalma. 
A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 
Végellenőrzés fogalma, módszerei. 
Mintavételi alapfogalmak. 
Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 
A mintavétel megtervezése. 
A minősítés dokumentálása. 
Méréses végellenőrzés. 
Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 
Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 
Mintavétel és mintanagyság. 
Minőségszabályozás. 
Minőségpolitika. 
A minőségszabályozás stratégiái. 
A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 
Minőségügyi rendszerek áttekintése. 
Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 
Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 
Minőségügyi szervezetek. 
A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 
A minőségtanúsítás feltételei. 
A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 
 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
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4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 

2.6. Műszaki gyakorlatok 
 

3 óra/hét, évi 108 óra gyakorlat 
Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók 
legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a 
biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék 
meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Tevékenységük 
során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A 
mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki 
szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a mérés fogalmát, jellemzőit, 
jelentőségét. Lássák a tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat. Tudják a rájuk 
bízott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek 
képesek az anyagokkal takarékosan bánni. Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük 
rendjének fenntartása. 

 
 

Témakörök  
 

Anyagok és szerszámok 54 óra 
Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. 
Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  
Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál. 
Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 
Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  
Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel. 
Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  
Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.  
Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 
kialakításához.  
Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt 
felületminőséggel. 
Furatok középpontjának előrajzolása. 
Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel. 
Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  
Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. 
Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, 
levágása megfelelő szögben, sorjázása.  
Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása. 
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Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 
Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 
Érvéghüvelyezés. 

  
Mérések 18 óra 
Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben. 
Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a munkadarabra. 
Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer használata, 
pontos leolvasása. 
Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. 
Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. 
Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres 
kitűző használatával. 
Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. 
Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  
Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. 
Méret ellenőrzése idomszerrel. 
Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 
Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 
Árammérés lakatfogóval. 
Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 
Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 
Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 
Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

  
Mechanikai és villamos kötések 36 óra 
Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 
A szegecs alakja, méretei, anyaga. 
A szegecselés művelete, szerszámai. 
Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).  
A szegecs méretének helyes megválasztása. 
Menetes alkatrészek ábrázolása.  
Csavarok fajtái, adatai. 
Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok. 
Menetkészítés eszközei és szerszámai. 
A menetfúrás és a menetmetszés. 
Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal. 
Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása. 
Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal. 
Csavarkötés létesítése csavaranyával.  
Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya). 
Ragasztott kötések jellemzői. 
Ragasztóanyagok fajtái. 
Ragasztási eljárások. 
Ragasztási eljárások gyakorlása. 
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. 
A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. 
A forrasztás művelete. 
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. 
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. 
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A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. 
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. 
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 
Csatlakozók kialakítása. 
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

C Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
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2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

 
 

2.7. Épületvillamossági szerelés 
 

1. évfolyamon: 2,5 óra/hét, évi 90 óra elmélet 
2. évfolyamon 2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem 
 

 A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a villamos-energia előállításának módjait, elosztását és ipari, 
háztartási alkalmazásának lehetőségeit. A tanulók az épületek áramkör kialakítására és 
világítási áramköreinek szerelésére vonatkozó elméleti alapok segítségével tudják 
megoldani az áramkörök gyakorlati kialakítását. Képesek legyenek a témakörhöz 
kapcsolódó műszaki dokumentáció olvasására, értelmezésére, készítésére. A tanulók a 
széles körű villanyszerelői tevékenységek közül először a háztartásokban megjelenő 
mindennapos alkalmazásokkal találkozzanak, kapjanak kedvet a szakmai munkához, látva 
annak szépségeit, szakmaiságát, felelősségét. 
A tanulók ismerjék meg a kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatásának 
lehetőségeit, kialakítását. Elméleti ismereteik alapján készüljenek fel a villamos áramkörök 
kialakítására, zárlat- és érintésvédelmének (hibavédelmének) gyakorlati megvalósítására. A 
munkaműveletekhez meghatározzák a műveleti sorrendet, anyag és eszköz szükségletet. 
Részletes szakmai ismereteket szerezzenek a villámvédelem céljáról, módjairól, 
megvalósítási lehetőségeiről. 
A tanulók rendszerében és minőségében is lássák a lakások villamos fogyasztóinak energia 
ellátását, működtetését, védelmi megoldásait. 

 
 Témakörök  

 
Csatlakozó vezetékek 40 óra 

A villamos-energia előállítása, útja, alkalmazási területei. 
Erőművek feladata, típusai. 
A villamos hálózat részei, feladatuk. 
A villanyszerelő tevékenységi területei. 
Az épületvillamossági szerelő, a villamos hálózat-szerelő és a villamos berendezés 
szerelő feladatai. 
A közcélú hálózatra csatlakozás feltételei, csatlakozók fajtái, méretezése. 
Légvezetékes, földkábeles csatlakozás jellemzői. 
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Földelések fajtái, azok jellemzői. 
Földelés készítése. 
Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel ellátása. 
Lakás villamos belső áramköreinek kialakítása. 
Lakás villamos belső áramkör kialakításának szempontjai, szelektivitás, szakszerűség. 
Lakás érintésvédelem kialakításának lehetőségei, nullázás, EPH kialakítása. 
A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai, fogyasztásmérőhely kialakítása. 
Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján. 
Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás, jelzőszalag 
elhelyezése, dokumentálás. 
Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás. 

 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések 70 óra 

Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése. 
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása. 
A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása. 
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások alkalmazása a 
szerelésnél. 
Ipari- és háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 
Az elosztó berendezés alapvető fajtái, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai, 
védettsége. 
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése. 
A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási 
vezérlések szerelése. 
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök 
szerelése, javítása. 
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 
munkatevékenységhez. 
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 
 

Érintésvédelem (Hibavédelem) 34 óra 
Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. 
Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások. 
Az áramütés és az áramütés elleni védelem. 
Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. 
TT rendszer jellemzői. 
TN rendszer jellemzői. 
IT rendszer jellemzői. 
EPH fogalma, kialakítása. 
Földelő-, védő- és EPH vezetők. 
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 
Érintésvédelmi osztályok. 
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Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata. 
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 
Védővezető állapotának ellenőrzése. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése. 
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 
Érintésvédelem felülvizsgálata. 
Érintésvédelmi rendszer dokumentumai. 
Villamos balesetek, mentés. 
Elsősegélynyújtás. 

 
Villámvédelem 18 óra 

Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 
Villám, mint jelenség. 
A villám jellemzői. 
Villámvédelemre vonatkozó kötelező előírások. 
Külső villámvédelem fogalma, jellemzői, elemi. 
Villámvédelem dokumentációja. 
Külső villámvédelem kialakításának ütemezése. 
Villámvédelmi földelő építkezés alatti kialakítása, ellenőrzése. 
Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása. 
Levezető telepítése, karbantartása. 
Földelés telepítése, ellenőrzése. 
Vizsgáló-csatlakozó telepítése. 
Villámvédelem műszeres ellenőrzése. 
Belső villámvédelem kialakítása. 
Belső villámvédelem kialakítására vonatkozó igények. 
B, C és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 
Belső villámvédelmi fokozatok jellemzői, szelektivitása. 
A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a szerszámok 
használatára vonatkozó előírások betartása. 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   X - 
1.2. kiselőadás X   - 
1.3. vita  X  - 
1.4. szemléltetés   X - 
1.5. projekt X   - 
1.6. kooperatív tanulás  X  - 
1.7. házi feladat   X - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy
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i 
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rt

- 
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 

2.8. Épületvillamossági szerelés gyakorlata 
 

1. évfolyamon: 20 óra/hét, évi 720 óra gyakorlat 
2. évfolyamon 5 óra/hét, évi 155 óra gyakorlat 

Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 
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A tantárgy tanításának célja 
A tanulók a gyakorlatban is alkalmazzák elméleti ismereteiket. Vegyenek részt a 
kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatásának kialakításában. Készítsenek 
zárlat- és érintésvédelmet (hibavédelmet) a villamos áramkörökhöz. Gyakorlati 
tevékenységükhöz készítsenek munkaműveleti tervet, határozzák meg az agyag és 
eszköz szükségletet. Ismerjék meg a villámvédelem módjait, alkalmazzák a belső 
villámvédelem eszközeit. Szakmai tevékenységüket dokumentálják. 

 
 Témakörök  

 
Csatlakozó vezetékek 70 óra 
Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 
Szigeteletlen légvezetéken bandázsolás és szorító kötés készítése. 
Szigetelt légvezetéken kötőelemekkel toldás, csatlakoztatás készítése. 
Kereszttartó szerelése. 
Légkábellel történő csatlakozó vezeték kialakítása. 
Földkábellel történő csatlakozó vezeték kialakítása. 
Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése. 
Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása. 
Földelés készítése. 
Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel való ellátása. 
Nullázás, EPH kialakítása. 
A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai. 
Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás, jelzőszalag 
elhelyezése, dokumentálás. 
A kábel szerelésénél vízátvezetés, tömítés készítése. 
Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás. 
A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata. 

 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések I. 170 óra 
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése. 
Épületek alap- és metszetrajzai. 
Épületvilágítási rajz és tervjelez. 
Lakásvilágítási tervek rajzai. 
Épületvilágítási tervek olvasása. 
Háztartási berendezések dokumentációja, értelmezése, alkalmazása. 
Erőátviteli berendezések dokumentációja, értelmezése, alkalmazása. 
Dokumentáció áttekintése. 
Épületvilágítási terv fogalma. 
Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése. 
Technológiai vázlat. 
Technológiai sorrend, anyagszükséglet, eszközigény, időigény. 
Helyszíni felmérés végzése. 
A munkaterületet átvétele és felmérése. 
Alaprajzok, szerelési rajzok, műszaki leírás. 
Általánosnak megfelelő feltételek vizsgálata. 
Helyi sajátosságok. 
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Fizikai méretek, igény szerinti elhelyezési tervezet. 
Munkavédelmi-, biztonságtechnikai átvétel. 
Különleges helyiségek sajátosságai. 
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása. 
A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása. 
Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása. 
 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések II. 170 óra 
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások alkalmazása a 
szerelésnél. 
Erőátviteli hálózatok fogalma. 
Erőátviteli hálózatok fajtái. 
Erőátviteli hálózatok jellemzői. 
Ipari- és háztartási erőátviteli hálózatok minőségi különbségei. 
Ipari- és háztartási erőátviteli hálózatok szerelvényei, készülékei. 
Falon kívüli szerelési módok alkalmazása. 
Falon kívüli szerelési módok jellemzői, előnyei, hátrányai. 
Falon kívüli szerelési módok fajtái. 
Falon kívüli szerelés védőcső nélkül. 
Falon kívüli szerelés védőcsővel. 
Falon kívüli szerelés padló feletti szerelési technológiával. 
Falon kívüli szerelés anyagai. 
Falon kívüli szerelés szerelvényei. 
Falon kívüli szerelés IP fokozatai. 
Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása. 
Falba süllyesztett szerelési módok jellemzői, előnyei, hátrányai. 
Falba süllyesztett szerelési módok fajtái. 
Falba süllyesztett szerelés védőcső nélkül. 
Falba süllyesztett szerelés védőcsővel. 
Falba süllyesztett szerelés padló feletti szerelési technológiával. 
Falba süllyesztett szerelés anyagai. 
Falba süllyesztett szerelés szerelvényei. 
Falba süllyesztett szerelés IP fokozatai. 
Falba süllyesztett, falon kívüli szerelés munka- és balesetvédelmi előírásai. 

 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések III. 170 óra 
Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
Háztartási fogyasztók fajtái. 
Háztartási fogyasztók energia igénye. 
Háztartási fogyasztók anyag igénye. 
Háztartási fogyasztók szerelvényei. 
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
Ipari fogyasztók fajtái. 
Ipari fogyasztók energia igénye. 
Ipari fogyasztók anyag igénye. 
Ipari fogyasztók szerelvényei. 
Ipari fogyasztók védettsége. 
Ipari-, háztartási fogyasztók szerelésének munka- és biztonságtechnikai előírásainak 
betartása, betartatása. 
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A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási 
vezérlések szerelése. 
A jó megvilágítás követelményei. 
A helyiség világítási követelményeinek meghatározása. 
A helyiség természetes és mesterséges megvilágítási viszonyai, igényei. 
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök 
szerelése, javítása. 
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök 
jellemzői. 
Izzólámpás áramkörök fajtái, alapkapcsolások. 
Fénycsöves áramkörök fajtái, alapkapcsolások. 
A LED jellemzői, áramköri sajátosságai, előnyei. 
Nagyteljesítményű fényforrások. 
Nagyteljesítményű fényforrások alkalmazása, áramkörei, védettsége. 
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 
Kültéri világítási berendezések fajtái, alkalmazási területei. 
Kültéri világítási berendezések áramkörei. 
Kültéri világítási berendezések energia igénye. 
Kültéri világítási berendezések védettsége. 
 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések IV. 170 óra 
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása az adott 
munkatevékenységhez. 
Anyagok felmérése, ellenőrzése. 
Szükség szerint ellenőrzés szemrevételezéssel, műszeresen. 
Előírások alkalmazása a munka során. 
Dokumentáció alapján technológia ismertetése, jellemzőinek meghatározása. 
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 
A szükséges eszközök munkavédelmi- biztonságtechnikai megfeleltetése. 
A munkavégzés során az eszközök használatára vonatkozó munkavédelmi-, 
balesetvédelmi előírások betartása, betartatása. 
Feliratok készítése, elhelyezése. 
Műszaki utasítás alapján feliratok beszerzése, azonosítása, előírás szerinti elhelyezése. 
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 
Az előírt feladatok tartozó mérések elvégzése. 
A mérési feladathoz tartozó biztonságtechnikai feltételek megteremtése. 
A mérési feladathoz tartozó biztonságtechnikai feltételek betartása, betartatása. 
A villamos mérés fokozott biztonsági előírásai. 
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv formai előírásai, tartalma, szakszerűsége. 

 
Érintésvédelem (Hibavédelem)             70 óra 
Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. 
Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások. 
Az áramütés és az áramütés elleni védelem. 
Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. 
TT rendszer jellemzői. 
TN rendszer jellemzői. 
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IT rendszer jellemzői. 
EPH fogalma, kialakítása. 
Földelő-, védő- és EPH vezetők. 
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 
Érintésvédelmi osztályok. 
Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata. 
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 
Védővezető állapotának ellenőrzése. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése. 
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 
Érintésvédelem felülvizsgálata. 
Érintésvédelmi rendszer dokumentumai. 
Villamos balesetek, mentés. 
Elsősegélynyújtás. 
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 

 
Villámvédelem                 55óra 
Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 
Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása. 
Levezető telepítése, karbantartása különböző típusú levezetők esetén. 
Földelés telepítése különböző típusú földelők esetén. 
Vizsgáló-csatlakozó telepítése, mechanikai védelem kialakítása. 
Belső villámvédelem kialakítása. 
B, C típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 
D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 
A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a szerszámok 
használatára vonatkozó előírások betartása. 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

  
 

2.9. Épületvillamossági mérések gyakorlat 
 

1. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra gyakorlat 
2. évfolyamon 2 óra/hét, évi 62 óra gyakorlat 

Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 
 

 A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg és alkalmazzák az épületek villanyszerelésénél szükséges 
méréseket. A mérési feladatok keretében alkalmazzák a munka megkezdése előtt a 
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munkafolyamatokban és a munka átadásához szükséges méréseket és vizsgálatokat. A 
biztonsági előírások betartásával végezzenek a tanulók üzemi ellenőrző méréseket. A 
tanulók végezzenek hiba meghatározást. A szerelői ellenőrzést az előírásoknak 
megfelelően, szakszerűen végezzék. 

 
 Témakörök 
 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség 
szerint mérések és vizsgálatok végzése  

 27 óra 
Munkaterület átvétele, felmérése. 
A munka megkezdéséhez szükséges dokumentumok kikérése, elemzése. 
Szükség esetén helyi kísérő igénylése. 
Mérési biztonságtechnika biztosítása. 
Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása. 
Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 
Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása, betartása. 
Vezetőfolytonosság ellenőrzése. 
A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 
Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 
Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont megkeresése. 
Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása. 
Szigetelési ellenállás mérése. 

 
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése        36 óra 
A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása. 
Az ellenőrző mérések és vizsgálatok biztonságos feltételeinek megteremtése. 
A terhelő áram közvetlen áramméréssel, lakatfogóval, áramváltó közbeiktatásával 
való meghatározása. 
Hatásos teljesítmény, villamos fogyasztás mérése, mérési eredményekből meddő- és 
látszólagos teljesítmény számítása. 
Közvetlen és közvetett mérési módszerek. 
Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 
Hurokellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 
Földelési ellenállás mérése. 
Megvilágítás mérése. 
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása. 
Mért eredmények elemzése, értékelése. 
Mért eredmények dokumentálása. 

 . 
Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése      36 óra 
Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele. 
Hibajelenségre vonatkozó információk. 
Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők. 
Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése. 
Mechanika mérések. 
Villamos mérések. 
Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 
Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés. 
Szigetelési ellenállás mérése. 



34 

Folytonossági vizsgálat. 
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása. 
Hiba helyének meghatározása. 
Hiba meghatározása. 

 
Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása         35 óra 
A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban). 
A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján. 
A berendezés épségének ellenőrzése. 
Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 
A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése. 
A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 
A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása. 
A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása. 
A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 
A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének ellenőrzése. 
A vezeték csatlakozások ellenőrzése. 
A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 
A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának vizsgálata. 
A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata. 
Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálata a SELV és PELV 
esetében. 
A védőelválasztás vizsgálata. 
A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata. 
A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata. 
A villamosszilárdság vizsgálata. 
A polaritás vizsgálata. 
A hőhatások vizsgálata. 
A feszültségesés vizsgálata. 
A működés vizsgálata. 
A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, dokumentálása. 

 
 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 
 

2.10. Vállalkozási ismeretek 
 

1 óra/hét, évi 31 óra elmélet 
Tanterem 

 
 

A tantárgy tanításának célja 
A tanulók készüljenek fel a gazdaság kihívásaira. Ismerjék meg a vállalkozások 
jellemzőit. A vállalkozás feltételei mellett lássák az egyes vállalkozási formák előnyeit, 
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hátrányait. A tanulóknak legyen rálátásuk a vállalkozások gazdálkodására. Ismerjék a 
tanulók a gazdasági tevékenységek kialakításában, működtetésében a PR tevékenység 
fontosságát. 

 
Témakörök  

 
Vállalkozás környezete, személyi feltételei, vállalkozási formák 

 11 óra 
Jogi ismeretek alapfogalmai. 
Magánjog – polgári jog, családjog. 
Közjog – alkotmányjog, államigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog. 
Munkajog –  
- munkaviszony keletkezése, megszüntetése 
- a munkavégzés szabályai 
- a munkaidő 
- a munka díjazása 
- kártérítési felelősség 
- foglalkoztatás elősegítése 
Vállalkozások fogalma. 
Vállalkozás környezete, személyi feltételei. 
Vállalkozási formák. 
Egyéni vállalkozások. 
Társas vállalkozások. 
Vállalkozások alapítása és megszüntetése. 

 
Vállalkozások gazdálkodása 10 óra 

 
A vállalkozások eszközei és forrásai. 
Pénzgazdálkodás, számvitel. 
Bizonylati rend. 
Költségkalkuláció és árképzés. 
Vállalkozások adózása. 
Társadalombiztosítás és nyugellátás. 
Költségkalkuláció és árképzés. 
 
Vállalkozások PR tevékenysége 10 óra 
A vállalkozás stratégiája. 
Marketing. 
Piacelemzés, piackutatás. 
Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis). 
Az üzleti terv előkészítése, felépítése. 
Az üzleti terv megvalósulása, ellenőrzése, visszacsatolása. 

 
4.1.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
4.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 
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5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 
 

2.11. Ipari elektronika 
 

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 
Tanterem/Szaktanterem 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg az irányítástechnikai alapfogalmakat. Sajátítsák el az elektronikus 
áramkörök elemeinek működését, áramköri sajátosságait. Ismerjék meg az analóg és 
digitális áramköröket, azok alkalmazásait. Rendelkezzenek elég elméleti tudással a 
szakmában alkalmazott elektronikus eszközök, berendezések, rendszerek telepítéséhez, 
működtetéséhez. 

 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 
tartalmakra épül. 

 
Témakörök  

 
Elektronikai alapok 30 óra 
Irányítástechnikai alapfogalmak. 
A vezérlés jellemzői. 
A szabályozás jellemzői. 
A vezérlés, szabályozás gyakorlati alkalmazásai. 
Kétpólusok. 
Négypólusok. 
Passzív és aktív áramkörök. 
Félvezető áramköri elemek. 
Félvezető anyagok. 
Félvezető diódák. 
Tranzisztorok. 
Egyéb félvezető eszközök. 

 
Analóg alapáramkörök 16 óra 
Erősítő alapkapcsolások – 
- közös emitteres alapkapcsolások 
- közös kollektoros alapkapcsolások 
- közös bázisú alapkapcsolások 
- többfokozatú erősítők 
Visszacsatolások. 
Erősítők frekvenciafüggése. 
Erősítők torzítása, zaja. 
Nagyjelű erősítők. 
Műveleti erősítők. 
Impulzustechnikai alapáramkörök. 
Multivibrátorok. 
Összetett elektronikai áramkörök. 
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Gyakorlati alkalmazások. 
 

Digitális alapáramkörök 16 óra 
Impulzusok jellemzői 
Analóg és digitális mennyiségek 
Számrendszerek 
Az információ kódolása 
Logikai algebra alapfogalmai 
Logikai függvények 
A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk 
Logikai alapáramkörök 
Diódás kapuáramkörök 
Gyakorlati alkalmazások. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     



40 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 
 

2.12. Elektrotechnikai számítások 
 

1. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 
2. évfolyamon 1,5 óra/hét, évi 47 óra elmélet  

Tanterem/Szaktanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 
Az elektrotechnikai témakörben megtanult elméleti tananyag megerősítése, az elméleti 
ismeretek gyakorlati példákon történő bemutatása, szakmai számítások végzése. 

 
Témakörök  

 
Elektrotechnika I. 36 óra 
Villamos alapfogalmak – feszültség, áramerősség, ellenállás. 
Egyenáramú hálózatok – Ohm törvénye, Csomóponti törvény, Huroktörvény, soros 
kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, vegyes kapcsolás, feszültségosztó, áramosztó, 
méréshatár bővítés, villamos munka, villamos teljesítmény, generátorok jellemzői, 
generátorok kapcsolásai. 
A villamos áram hatásai – az áram hőhatása, az áram vegyi hatása, elektrokémiai 
energiaforrások, az áram élettani hatásai, az áram mágneses hatása. 
Villamos tér – Coulomb törvénye, térerősség, feszültség – térerősség kapcsolata, a 
villamos tér jelenségei, anyagok viselkedése villamos térben, kapacitás, kondenzátor, 
kondenzátorok kapcsolásai, kondenzátorok feltöltése, kisütése. 
Mágneses tér – a mágneses indukció, a mágneses teret jellemző mennyiségek, anyagok 
viselkedése mágneses térben, mágnesezési görbe, indukciós jelenségek. 

 
Elektrotechnika II. 47 óra 
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Váltakozó feszültség, áram. 
Váltakozó feszültség, áram jellemzői, ábrázolása, összegzése. 
Ellenállás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. 
Induktivitás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. 
Kondenzátor a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. 
Impedancia, admittancia. 
Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 
Háromfázisú váltakozó áram. 
Transzformátorok. 
Villamos forgógépek – motorok, generátorok. 
Méréstechnika. 
Feszültségesés és teljesítményveszteség a vezetékekben. 
Ellenőrző feladatok. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 
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2.13. Villamosipari anyagismeret 
 

1. évfolyamon: 0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 
2. évfolyamon 1 óra/hét, évi 31 óra elmélet  

Tanterem/Szaktanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 
Az anyagismeret témakörben megtanult tananyag megerősítése. A tanulóknak a 
villamosiparban használt anyagok, eszközök, berendezések, gépek anyagismereti 
jellemzőinek megismertetése, azok gyakorlati alkalmazása. 

 
Témakörök  

 
Villamos vezetékek 9óra 
Villamos vezetékek fajtái, jellemzői, tulajdonságai. 
Erősáramú vezetékek – légvezetékek, csupasz vezetékek. 
Szigetelt vezetékek. 
Erősáramú földkábelek – szerkezet, felépítés, terhelhetőség. 
Gyengeáramú vezetékek 
Szerelőhuzalok 
Gyengeáramú kábelek – szalagkábelek, távkábelek, koaxiális kábelek, egyéb kábelek 

 
Villamos szigetelőanyagok, műanyagok 9óra 
Szilárd szigetelőanyagok. 
Folyékony szigetelőanyagok. 
Légnemű szigetelőanyagok. 
Természetes alapú műanyagok. 
Mesterséges alapú műanyagok. 
Műanyag termékek előállítása. 
Műanyagok megmunkálása. 
Műanyagok alkalmazása a villamosiparban. 

 
Elektronikai alkatrészek 15óra 
Ellenállások szerkezeti anyagai. 
Ellenállások minősítő jellemzői. 
Ellenállások jelölése. 
Állandó értékű ellenállások. 
Huzalellenállások. 
Változtatható értékű ellenállások. 
Váltakozó ellenállások. 
Ellenállások kiválasztása. 
Kondenzátorok jellemzői. 
Kondenzátorok fajtái. 
Kondenzátorok méretezése. 
Tekercsek fajtái, kiviteli formái. 
Tekercsek minősítő jellemzői. 
Állandó értékű induktivitások. 
Változtatható értékű induktivitások. 
Félvezető anyagok. 
A félvezető diódák fajtái. 
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Tranzisztorok. 
Integrált áramkörök. 

 
Villamos gépek anyagai 16óra 
Transzformátor tekercsek anyaga. 
Csévetestek anyaga, típusai. 
Transzformátor tekercsek gyártása. 
Impregnálás. 
Transzformátorlemez anyaga, típusai. 
Melegen hengerelt lemezek. 
Hidegen hengerelt lemezek. 
Transzformátorlemez szigetelése. 
Transzformátor vasmag összerakása, kialakítása. 
Transzformátor lemez, dinamó lemez feldolgozása. 
Transzformátor vasmag készítése. 
Transzformátorolajok. 
Dinamólemez jellemzői. 
Villamos forgógépek tekercselésének anyagi jellemzői. 
Állórész, forgórész vastest anyagi jellemzői, készítése. 
Állórész tekercselés készítése, jellemzői. 
Forgórész tekercselés készítése, jellemzői. 
Kalickás forgórész készítése, jellemzői. 
Szénkefék anyaga, kialakítása, jellemzői. 
Villamos gépek szigetelő anyagai. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     



44 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 

2.14. Villamos gépek és berendezések 
 

3 óra/hét, évi 93 óra elmélet 
Tanterem/Szaktanterem 

 
A tantárgy tanításának célja 
A villanyszerelő villamos gépet nem szerel, hanem telepít, működtet. Ehhez meg kell 
ismernie a villamos gépek fajtáit, szerkezetét, működési elvét, üzemi jellemzőit. 
A tanulóknak rendelkezni kell a villamos gépek, -készülékek hiba megállapításának, 
javításának ismereteivel. A tanulók ismerjék az üzemeltetés, szerelés, javítás 
munkatevékenységéhez szükséges anyagokat, eszközöket. Az ipari villamos 
berendezések szereléséhez rendelkezzenek a tanulók a felhasználható anyagok, szerelési 
technológiák ismeretével. Képes legyen a szakmai tevékenységet végző tanuló a 
megfelelő anyagok, eszközök kiválasztására az elvégzett munkafeladat 
dokumentálására. 

  
Témakörök  
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Villamos forgógépek 24óra 
A villamos gépek feltalálásában közreműködő világhírű magyar alkotók megismerése.  
Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, fázisszám, áramnem 
szerint. 
Szinkrongép szerkezete, működése. 
Aszinkrongépek szerkezete, működése. 
Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. 
Aszinkronmotorok indítása. 
Aszinkronmotorok fordulatszám változtatása. 
Aszinkron motorok fékezése. 
A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek. 
Aszinkron motorok kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó működésbeli 
változások. 
Egyenáramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve. 
Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái. 
A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai, 
lehetőségei. 
A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása során. 
Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai. 
Karbantartási terv készítése. 
A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása. 

 
Transzformátorok 16óra 
Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. 
Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése. 
A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik. 
Az erősáramú kapcsolókészülékek kiválasztása, bekötése, működtetése és üzemeltetése. 
Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése. 
Villamos hálózatok üzemeltetése. 
Egyszerű kisfeszültségű hálózatok méretezése feszültségesésre és melegedésre 
(tápvezeték, elosztóvezeték, körvezeték). 
Egyszerű hálózatok zárlatának számítása, ellenőrzése, zárlatkorlátozás megoldásában 
közreműködés. 
Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl. 
fázisjavítás). 
A kívánt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítmény meghatározása. 
Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének ellenőrzése. 
Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos 
energiaellátásának kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése. 
Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése, 
karbantartása. 
Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése. 
Villamos állomások egyen- és váltakozó áramú segédberendezéseinek ellenőrzése. 
Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
ellenőrzése. 
Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
ellenőrzése. 
Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
ellenőrzése. 
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Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése, 
kezelésének betanítása. 
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése. 
Villamos készülékek kezelésének betanítása. 
Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
elvégzése. 

 
Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása         17óra 
Hibajegyzőkönyv felvétele. 
A javításhoz szükséges műszaki dokumentáció biztosítása, használata. 
A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítása, felismerése 
(diagnosztika). 
Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából. 
Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából. 
Hiba megállapítása villamos méréssel. 
Hiba megállapítása mechanikai méréssel. 
Hibajavításhoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiválasztása. 
A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata. 
Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása. 
A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások 
betartása, betartatása. 
Hibajavítás dokumentálása. 
Javított gép, készülék javítás utáni üzembehelyezése. 
Karbantartási terv készítése. 
A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása. 

 
Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása   18óra 
Kapcsolóberendezés szerelése. 
Ipari elosztóberendezés szerelése. 
Ipari energiaelosztó hálózat szerelése. 
Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése. 
Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. 
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség 
szerinti mérések és vizsgálatok végzése. 
Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. 
Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) 
alkalmazása, szerelése. 
Motorvezérlések bekötése. 
Intelligens épületek erősáramú szerelése. 
Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése. 
Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése. 
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehozása, ellenőrzése. 
Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő 
csatlakoztatása. 
Az ipari épületek elosztóinak kialakítása. 
A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások 
figyelembe vételével. 
Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, 
csatlakozási feladatok elvégzése, ellenőrzése. 
A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése. 
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Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése. 
Az áram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli érintésvédelmi 
módok alkalmazása. 
 

Ipari villamos berendezés szerelése            18óra 
Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái. 
Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése. 
Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése. 
Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése. 
Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése. 
Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. 
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása. 
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése. 
Változások feljegyzése a kiviteli tervekre. 
Építési napló vezetése (e-napló). 
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 
munkatevékenységhez. 
Előírások alkalmazása a munka során. 
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 
Feliratok készítése, elhelyezése. 
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 
Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján, mérőhely 
készítése. 
Háztartási méretű kiserőmű szerelése. 
Fotovoltaikus berendezés szerelése. 
Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, telepítése. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 
 

2.15. Villamos műszaki ábrázolás 
 

1. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 
2. évfolyamon 1 óra/hét, évi 31 óra elmélet t 

Tanterem/Szaktanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 
A villamos rajzi alapismeretekre támaszkodva a tanulók ismerjék meg a villamosipar 
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eszközeinek, berendezéseinek, gépeinek rajzjeleit, ábrázolási módjait, kapcsolási rajzait. 
Képesek legyenek gépek, készülékek, berendezések műszaki dokumentációjának 
olvasására, értelmezésére, használatára, készítésére. 

 
Témakörök  

 
Villamosipari műszaki dokumentálás I.          36 óra 
A villamosipari szakrajz szerepe és célja. 
Erősáramú rajzjelek. 
A villamosipari rajzok fajtái. 
A világítási áramkörök rajzjelei. 
Világítási áramkörök kapcsolási rajzai. 
A lépcsőházi világítás kapcsolási rajzai. 
A fővezetéki terv. 
A fővezetéki terv rajzjelei. 
Elosztóberendezések kapcsolási rajzai. 
Épületek alap- és metszetrajzai. 
Épületvilágítási rajz- és tervjelek. 
Lakásvilágítási tervek rajzolása. 
Háztartási készülékek szerelésének nyomvonala. 
Erőátviteli fogyasztók nyomvonala. 
Az érintésvédelem rajzjelei. 
Érintésvédelmi módok rajzai. 
Áram-védőkapcsolás rajza. 
Szabadvezetéki tervjelek. 
Szabadvezetéki-hálózatok tervjelei. 
Kábelhálózatok rajzjelei és nyomvonalrajza. 
Kábelfektetés rajzai. 
Jelzőberendezések rajzjelei, kapcsolási rajzai. 
Kaputelefon kapcsolási rajzai. 

 
Villamosipari műszaki dokumentálás II.          31óra 
Kisfeszültségű kapcsolók rajzjelei. 
Kézi működtetésű kapcsolók rajzjelei. 
Mágneskapcsolók rajzjelei. 
Kapcsolókészülékek rajzainak olvasása. 
Villamos gépek rajzjelei. 
Egyenáramú gépek kapcsolási rajzai. 
Váltakozóáramú gépek rajzjelei. 
Villamos gépek kapocsjelölései. 
Villamos gépek belső kapcsolása. 
Aszinkronmotor működtetésének kapcsolási rajza. 
Kapocstábla bekötések. 
Villamos forgógépek vezérlési rajzai. 
Forgásirányváltás rajzai. 
Motorindítások rajzai. 
Transzformátorok rajzjelei. 
Transzformátorok alapkapcsolásai. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   X - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 

2.16. Villamos gépek és berendezések üzemvitelének, mérésének gyakorlata 
 

14 óra/hét, évi 434 óra gyakorlat 
Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 

 
 

A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a villamos gépek szerkezeti elemeit, végezzenek hiba 
feltárásokat, javításokat villamos gépeken, működtető egységeken. Használják a tanulók 
az üzemeltetés, szerelés, javítás munkatevékenységéhez szükséges anyagokat, 
eszközöket. A különböző szerelési technológiák alkalmazásánál tartsák be a vonatkozó 
munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat. Az ipari villamos berendezések 
szerelésénél a tanulók ismerjék meg a berendezés típusának megfelelő technológiát, 
felhasználható anyagokat, eszközöket. A tanulók képesek legyenek a szakmai 
dokumentáció értelmezésére, alkalmazására az elvégzett munka dokumentálására. A 
tanulók tartsák és tartassák be a munkatevékenységekre vonatkozó munkavédelmi és 
környezetvédelmi előírásokat. 
A tanulók használják a villamos mérőműszereket. Ismerjék meg és használják a szerelői 
ellenőrzés eszközeit. Végezzenek elektromos berendezéseken szükséges üzemi és 
biztonsági ellenőrző méréseket. Képesek legyenek a tanulók ellenőrzési, mérési adatok 
értékelésére, dokumentálására. A tanulók tartsák és tartassák be a villamos mérések 
biztonságtechnikai előírásait. 

 
 

Témakörök  
 

Villamos forgógépek                64 óra 
Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, fázisszám, áramnem 
szerint. 
Szinkrongép szerkezete, működése. 
Aszinkrongépek szerkezete, működése. 
Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. 
Aszinkronmotorok indítása. 
Aszinkronmotorok fordulatszám változtatása. 
Aszinkron motorok fékezése. 
A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek. 
Aszinkron motorok kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó működésbeli 
változások. 
Egyenáramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve. 
Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái. 
A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai, 
lehetőségei. 
A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása során. 
Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai. 
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Transzformátorok 64 óra 

Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. 
Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése. 
A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik. 
Az erősáramú kapcsolókészülékek kiválasztása, bekötése, működtetése és üzemeltetése. 
Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése. 
Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl. 
fázisjavítás). 
Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének ellenőrzése. 
Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos energiaellátásának 
kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése. 
Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése, karbantartása. 
Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése. 
Villamos állomások egyen- és váltakozó áramú segédberendezéseinek ellenőrzése. 
Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése. 
Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
ellenőrzése. 
Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 
ellenőrzése. 
Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése, 
kezelésének betanítása. 
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése. 
Villamos készülékek kezelésének betanítása. 
Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások elvégzése. 

 
Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása         96 óra 
Hibajegyzőkönyv felvétele. 
A javításhoz szükséges műszaki dokumentáció biztosítása, használata. 
A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítása, felismerése 
(diagnosztika). 
Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából. 
Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából. 
Hiba megállapítása villamos méréssel. 
Hiba megállapítása mechanikai méréssel. 
Hibajavításhoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiválasztása. 
A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata. 
Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása. 
Kisebb üzemzavart okozó hibák elhárítása (pl. szénkefe csere). 
A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások 
betartása, betartatása. 
Hibajavítás dokumentálása. 
Javított gép, készülék javítás utáni üzembehelyezése. 
Karbantartási terv készítése. 
A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása. 

 
Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása    92 óra 
Kapcsolóberendezés szerelése. 
Ipari elosztóberendezés szerelése. 
Ipari energiaelosztó hálózat szerelése. 
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Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése. 
Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. 
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség szerint 
mérések és vizsgálatok végzése. 
Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. 
Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) 
alkalmazása, szerelése. 
Motorvezérlések bekötés. 
Intelligens épületek erősáramú szerelése. 
Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése. 
Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése. 
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehozása, ellenőrzése. 
Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő 
csatlakoztatása. 
Az ipari épületek elosztóinak kialakítása. 
A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások figyelembe 
vételével. 
Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, 
csatlakozási feladatok elvégzése, ellenőrzése. 
A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése. 
Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése. 
Az áram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli érintésvédelmi 
módok alkalmazása. 

 
Ipari villamos berendezés szerelése            86 óra 
Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái. 
Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése. 
Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése. 
Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése. 
Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése. 
Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. 
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása. 
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése. 
Változások feljegyzése a kiviteli tervekre. 
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 
munkatevékenységhez. 
Előírások alkalmazása a munka során. 
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 
Feliratok készítése, elhelyezése. 
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 
Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján, mérőhely 
készítése. 
Háztartási méretű kiserőmű szerelése. 
Fotovoltaikus berendezés szerelése. 
Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, telepítése. 
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Villamos gépek és berendezések ellenőrzése         32 óra 
Az ellenőrző- és mérési feladatok közötti különbség. 
Az alapmennyiségeket mérő műszerek típusai, használata. 
A szerelői ellenőrzés eszközei, ezek használata. 
Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése. 
Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi és biztonsági ellenőrzések végzése.  
Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokumentálása. 
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása.  

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1. magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt x   - 
1.6. kooperatív tanulás  x  - 
1.7. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

E
gy

én
i 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 
rendszerezése   x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 
2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 
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2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással  x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység  x  - 
4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján  x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 
mellett x   - 

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 
irányítással x   - 

 
 

2.17. Összefüggő szakmai gyakorlat 
 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10007-12 
Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki gyakorlatok 
Szerszámok 
Mérések 
Mechanikai és villamos kötések 

10023-12 
Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata 
Csatlakozó vezetékek 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések 
Érintésvédelem - (Hibavédelem) 
Villámvédelem 
Épületvillamossági mérések gyakorlat 
A munka megkezdése előtt, a munka-
folyamatban és a munka átadásakor szükség 
szerint mérések és vizsgálatok végzése 
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok 
végzése 
Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok 
elvégzése 
Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 
 

Műszaki gyakorlatok tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerszámok 
Kézi szerszámok. 
  Mérőeszközök. 
  Rajzeszközök. 
  Jelölő eszközök. 
  Fűrészelés. 
  Reszelés. 
  Menetkészítés. 
  Nyírás. 
  Forrasztás. 
Gépi szerszámok. 
  Fúrógép. 
  Köszörűgép. 
  Sarokcsiszoló. 
Megmunkáló gépek. 
 
Mérések 
Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések. 
  Hosszúság. 
  Szög. 
  Fordulatszám. 
Villamos alapműveletekhez szükséges mérések. 
  Villamos mennyiségek. 
  Egyen- és váltakozó feszültség. 
  Egyen- és váltakozó áramerősség. 
  Villamos teljesítmény. 
  Vezetékek folytonosság vizsgálata. 
 
Mechanikai és villamos kötések 
Mechanikai kötések. 
  Csavarkötések. 
  Szegecskötések. 
  Ragasztott kötések. 
  Forrasztott kötések. 

Villamos kötések. 
  Csavaros kötések. 
  Egyéb kötőelemekkel végrehajtott kötések.(WAGO,stb.). 
  Forrasztott kötések. 

 
 
10023-12 Épületvillamossági szerelés modul 
 
Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy 
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Témakörök 
 
Csatlakozó vezetékek 
Nullázás, EPH kialakítása. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata. 
Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása. 
Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 
Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése. 
Földelés készítése. 
 
Épületvillamossági hálózatok, berendezések 
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése. 
Helyszíni felmérés végzése. 
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása. 
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások alkalmazása 
a szerelésnél. 
Falon kívüli szerelési módok alkalmazása. 
Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása. 
Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 
A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási 
vezérlések szerelése. 
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök 
szerelése, javítása. 
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 
Előírások alkalmazása a munka során. 
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 
 
Érintésvédelem - (Hibavédelem) 
EPH fogalma, kialakítása. 
Földelő-, védő- és EPH vezetők. 
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 
Érintésvédelmi osztályok. 
Védővezető állapotának ellenőrzése. 
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 
 
Villámvédelem 
 
Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 
Belső villámvédelem kialakítása. 
D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 
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A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a 
szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása. 
 

 
Épületvillamossági mérések gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 
A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka átadásakor 
szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése 
Mérési biztonságtechnika biztosítása. 
Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása. 
Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 
Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása, 
betartása. 
Vezetőfolytonosság ellenőrzése. 
A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 
Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 
Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont megkeresése. 

 
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése 
A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása. 
Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 
Földelési ellenállás mérése. 
Megvilágítás mérése. 
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 
betartatása. 

 
Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése 
Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele. 
Hibajelenségre vonatkozó információk. 
Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők. 
Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése. 
Mechanika mérések. 
Villamos mérések. 
Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 
Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés. 
Szigetelési ellenállás mérése. 
Folytonossági vizsgálat. 
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 
betartatása. 
Hiba helyének meghatározása. 
Hiba meghatározása. 

 
Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása 
A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban). 
A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján. 
A berendezés épségének ellenőrzése. 
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Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 
A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése. 
A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 
A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása. 
A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása. 
A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 
A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének 
ellenőrzése. 
A vezeték csatlakozások ellenőrzése. 
A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 
A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának vizsgálata. 
A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata. 
Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálata a SELV és 
PELV esetében. 
A védőelválasztás vizsgálata. 
A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata. 
A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata. 
A villamosszilárdság vizsgálata. 
A polaritás vizsgálata. 
A hőhatások vizsgálata. 
A feszültségesés vizsgálata. 
A működés vizsgálata. 
A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 
dokumentálása. 
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1.71. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 
34 522 04 

VILLANYSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a34 522 04azonosítószámú Villanyszerelő szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapján készült.       

 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

 

Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
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3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 6. 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági 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 előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

     0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.      0,5     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

   2     2  

10007-12 

Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki 

informatika 

gyakorlat 

 2       2    

Műszaki ismeretek 2,5        2,5     

Műszaki 

gyakorlatok 
 3 60       3 60   

10023-12 

Épületvillamossági 

szerelés 

Épületvillamossági 

szerelés  
1,5   3     2,5   2  

Épületvillamossági 

szerelés gyakorlata 
 3 60  15 100    16,5 80  4 
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Épületvillamossági 

mérések gyakorlat 
 0,5 20  2 40    2 20  1 

Vállalkozási 

ismeretek 
      1     1  

Ipari elektronika        1     1  

Elektrotechnikai 

számítások 
1   1     1   1  

10024-12 

Villamos gépek és 

ipari 

elosztóberendezések 

szerelése 

Villamosipari 

anyagismeret  
0,5   1     0,5   1  

Villamos gépek és 

berendezések  
  

 

 
   3     3  

Villamos műszaki 

ábrázolás  
   1   1  1   1  

Villamos gépek és 

berendezések 

üzemvitelének, 

mérésének 

gyakorlata 

       14,5     14 

Összes óra 6 8,5  6 17  8,5 14,5 8 23,5  12,5 19 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  18 18  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 4    4 

Munkahelyek kialakítása 4      4 4    4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 2    2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 2    2 

Munkakörnyezeti hatások 2      2 2    2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 4    4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16   16  16 

Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 

Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 

Álláskeresés     4  4   4  4 

Munkanélküliség     4  4   4  4 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64   64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10   10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2     10  10   10  10 

Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 

Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 
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10007-12 

Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki informatika 

gyakorlat 
 72       72  72    72 

Informatikai 

alapismeretek 
 18       18  18    18 

Irodai alkalmazások  36       36  36    36 

Számítógépes hálózatok 

használata 
 18       18  18    18 

Műszaki ismeretek 90        90 90     90 

Egyenáramú áramkörök 18        18 18     18 

Mágneses tér és váltakozó 

áram 
18        18 18     18 

Szakrajz alapjai 18        18 18     18 

Fémek és ötvözetek 14        14 14     14 

Nemfémes anyagok 12        12 12     12 

Minőségbiztosítás 10        10 10     10 

Műszaki gyakorlatok  108 

60 

     108  108 

60 

  108 

Anyagok és szerszámok  54      54  54   54 

Mérések  18      18  18   18 

Mechanikai és villamos 

kötések 
 36      36  36   36 

10023-12 

Épületvillamossági 

szerelés 

Épületvillamossági 

szerelés  
54   108     162 90   64  154 

Csatlakozó vezetékek 10   30     40 16   12  28 

Épületvillamossági 

hálózatok, berendezések 
34   36     70 52   22  74 

Érintésvédelem 

(Hibavédelem) 
10   24     34 22   12  34 

Villámvédelem    18     18    18  18 

Épületvillamossági 

szerelés gyakorlata 
 108 

60 
 540 

100 
  648  594 

80 
 128 722 

Csatlakozó vezetékek  20  30   50  30  30 60 
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Épületvillamossági 

hálózatok, berendezések I. 
 15  110   125  133  7 140 

Épületvillamossági 

hálózatok, berendezések 

II. 
 15  113   128  133  9 142 

Épületvillamossági 

hálózatok, berendezések 

III. 
 18  107   125  133  7 140 

Épületvillamossági 

hálózatok, berendezések 

IV. 
 15  110   125  135  5 140 

Érintésvédelem 

(Hibavédelem) 
 25  30   55  30  30 60 

 

Villámvédelem    40   40    40 40 

Épületvillamossági 

mérések gyakorlat 
 16 

20 

 72 

40 

  88  72 

20 

 32 104 

A munka megkezdése 

előtt, a munka-

folyamatban és a munka 

átadásakor szükség 

szerint mérések és 

vizsgálatok végzése 

 4  12   16  12  8 20 

Üzemi ellenőrző mérések 

és vizsgálatok végzése 
 4  20   24  20  8 28 

 

Hiba meghatározáshoz 

mérések, vizsgálatok 

elvégzése 

 4  20   24  20  8 28 

Szerelői ellenőrzés 

végzése, dokumentálása 
 4  20   24  20  8 28 
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Vállalkozási ismeretek        32  32    32  32 

Vállalkozás környezete, 

személyi feltételei, 

vállalkozási formák 

      12  12    12 12 12 

 

Vállalkozások 

gazdálkodása 
      10  10    10 10 10 

Vállalkozások PR 

tevékenysége 
      10  10    10 10 10 

Ipari elektronika        32  32    32  32 

Elektronikai alapok       16  16    16  16 

 

Analóg alapáramkörök       8  8    8  8 

Digitális alapáramkörök       8  8    8  8 

Elektrotechnikai 

számítások 
36   36     72 36   32  68 

Elektrotechnika I. 36        36 36     36 

 Elektrotechnika II.    36     36    32  32 

10024-12 

Villamos gépek és 

ipari elosztó-

berendezések 

Villamosipari 

anyagismeret 
18   36     54 18   32  50 

Villamos vezetékek 9        9 9     9 

Villamos szigetelő-

anyagok, műanyagok 
9        9 9     9 

Elektronikai alkatrészek    18     18    16  16 

Villamos gépek anyagai    18     18    16  16 

Villamos gépek és 

berendezések 
      108  108    96  96 

Villamos forgógépek       28  28    24  24 

Transzformátorok       20  20    18  18 

Villamos gépek, 

készülékek hibáinak 

javítása 

      20  20    18  18 

Villamos gépek és 

készülékek üzemeltetése, 
      20  20    18  18 
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szerelése, javítása 

Ipari villamos berendezés 

szerelése 
      20  20    18  18 

Villamos műszaki 

ábrázolás 
   36   32  68 36   32  68 

Villamosipari műszaki 

dokumentálás I. 
   36     36 36     36 

Villamosipari műszaki 

dokumentálás II. 
      32  32    32  32 

Villamos gépek és 

berendezések 

üzemvitelének, 

mérésének gyakorlata 

       464 464     448 448 

Villamos forgógépek        64 64     64 64 

Transzformátorok        64 64     64 64 

Villamos gépek, 

készülékek hibáinak 

javítása 

       96 96     96 96 

Villamos gépek és 

készülékek üzemeltetése, 

szerelése, javítása 

       112 112     96 96 

Ipari villamos berendezés 

szerelése 
       96 96     96 96 

Villamos gépek és 

berendezések ellenőrzése 
       32 32     32 32 

Összesen: 216 306 
140 

216 612 
140 

272 464 2366 288 846 
160 

400 608 2302 

Összesen: 522 828 736 2366  1134 1008 2302 

Elméleti óraszámok/aránya 704 óra / 29,75 % 688 óra / 29, 88 % 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1662 óra / 70,25 % 1614 óra / 70,12 % 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  18óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 

a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 
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1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra/2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra/2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 
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 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek     4 óra/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 

munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 

illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés 

eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k
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o

g
i 
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M
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lé
te
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Á
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k
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k
ü
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés         4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

2.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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i 
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- 
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o
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s 

O
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
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2.2. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y

el
v
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d
sz
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 I
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k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra/64 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 

idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 

munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 

szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1     10 óra/10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 

sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 

témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 

elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 

idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 

illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra/10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 

a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon 

idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 

egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 
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igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén 

alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket 

tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

  

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs      20 óra/20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 

elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
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formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül 

a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g
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i 
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- 
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s 
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- 

k
er
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett x  x  
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feldolgozása 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10007-12 azonosító számú 

 

Informatikai és műszaki alapok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10007-12 azonosító számú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki 

informatika 

gyakorlat 

Műszaki ismeretek 
Műszaki 

gyakorlatok 
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FELADATOK 

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz  x x          

Irodai programcsomagot egyedi és integrált 

módon használ 
 x           

Egyszerű multimédiás és kommunikációs 

alkalmazásokat kezel 
 x x          

Adatmentést végez, informatikai biztonsági 

eszközöket használ 
x x x          

LAN és WAN hálózatokat használ   x          

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai 

szöveget megért 
 x x          

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez      x    x x x 

A munkavégzéssel összefüggő általános 

szabályokat alkalmazza          x x x 

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat 

alkalmazza 
         x x x 

Meghatározza a műveleti sorrendet és a 

felhasználandó anyagszükségletet 
         x x x 

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges 

eszközöket, szerszámokat, készülékeket 
         x x x 

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít      x    x x x 

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi 

a technológiai alapműveletekhez szükséges 

méréseket 

          x  

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál 

(vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol) 
         x  x 

Villamos és mechanikai kötéseket készít            x 

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a 

technológiai alapműveleteknél          x  x 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet          x x x 
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készít 

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson          x x x 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, valamint a szakmára, 

szerelési-javítási technológiára vonatkozó 

előírásokat 

         x x x 

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt 

nyújt 
         x x x 

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív 

hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes 

anyagokra vonatkozó előírásokat 

         x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Általános munkavédelem          x x x 

Általános tűzvédelem          x x x 

Elsősegélynyújtás          x x x 

Érintésvédelem          x x x 

Mechanikai mérések          x x x 

Műszaki ábrázolás      x    x x x 

Műszaki dokumentáció      x    x x x 

Villamos és gépész rajzjelek      x    x x x 

Általános anyagismeret       x x  x  x 

Elektronikus mérőműszerek           x  

Finommechanikai elemek          x x x 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok 

kezelése 
         x x x 

Mechanikai mérőműszerek           x  

Szabványok felépítése és rendszere  x     x     x  

Számítógépek felépítése és alkalmazása, 

perifériák 
x            

Villamos gépek biztonságtechnikája x         x x x 

Elektromechanikus mérőműszerek           x  

Elektrotechnikai alapismeretek    x x      x x 

Gépelemek      x    x  x 

Gyártásismeret       x  x x  x 

Informatikai angol nyelv   x          

Mechanika          x  x 

Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai   x          

Villamos mérések           x  

Elektronikus áramkörök           x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése      x     x x 

Szakmai számolási készség    x x     x x x 

Idegen nyelvű géphasználati feliratok 

értelmezése, megértése 
x x x       x x x 

Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése      x     x x 

Informatikai alapismeretek x x x          

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség          x x x 

Erős fizikum          x  x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség  x x        x  

Kommunikációs rugalmasság  x x    x   x x x 

Nyelvhelyesség  x x    x    x  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x x x    x x x 

Rendszerező képesség x x x x x x x x x x x x 

Módszeres munkavégzés  x x   x    x x x 
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4. Műszaki informatika gyakorlattantárgy 72 óra/72 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, 

jelentőségét az ipari termelésben. A tanulók tudják felhasználni informatikai 

ismereteiket a mindennapi szakmai gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a 

számítógép hardver elemeit, legyenek képesek azok működtetésére. A tanulók 

ismerjék meg az operációs rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A tanulók 

ismerjék és alkalmazzák a különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs 

rendszereket. Tudjanak kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. A tanulók 

legyenek képesek informatikai eszközök kezelésére. Szerezzenek megfelelő alapot 

a szakmai informatikai feladatok megoldásához. A tanulók legyenek képesek 

minél szélesebb körben alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

4.3.Témakörök  

 

4.3.1. Informatikai alapismeretek 18 óra/18óra 

Informatikai alapfogalmak. 

A számítógép alkalmazási területei. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Az utasítások felépítése és a végrehajtás menete. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 

Hardver alapismeretek. 

A számítógép fő részei. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Perifériák csoportosítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.). 

Szoftver alapismeretek: fájlok, könyvtárstruktúra, programok típusai, vezérlési 

módok. 

Operációs rendszerek fogalma. 

Operációs rendszer feladatai. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 
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Programok kezelése. 

Állományműveletek. 

Adatmentés. 

Adatvédelem. 

 Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 

A szoftver- és a hardver-karbantartó segédprogramjai: víruskeresés és 

vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

 

4.3.2. Irodai alkalmazások 36 óra/36óra 

Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Szövegbevitellel kapcsolatos szolgáltatások. 

Formázási műveletek – karakterformázás. 

Formázási műveletek – bekezdésformázás. 

Stílusok használata. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Formázási műveletek – szakaszformázás. 

Táblázatok használata. 

Nyomtatás. 

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálása. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák 

azonosítása, adattípusok. 

Az EXCEL program menü- és ikonsora. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 

Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány 

és munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  

Szerkesztési műveletek: cellák, sorok és oszlopok törlése, beszúrása. Sorok és 

oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  
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Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés.  

 

4.3.3. Számítógépes hálózatok használata 18 óra/18óra 

Hálózati operációs rendszerek. 

Felhasználó rákapcsolódása a hálózatra. 

Windows az „egyenrangú” hálózaton, a Windows NT. 

Hálózatok védelmi, megbízhatósági minősítése, osztályozása. 

Adminisztráció. 

Védelmi módszerek áttekintése. 

Naplózás (a log fájlok) és a tűzfalak. 

Hálózati könyvtár és lemezkezelés, jogosultságok, hálózati nyomtatás 

lehetőségei. 

Az Internet felépítése, szolgáltatásai.  

A szolgáltatások fontosabb használati szabályainak megismerése.  

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése, 

protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Levelek küldése, fogadása, megválaszolása, továbbítása és törlése.  

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése (törlés, mappákba rendezés, mentés). 

Az Interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák. 

Fájlok letöltése (FTP). 

Csevegés (Chat). 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

C 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 
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1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
E

g
y

én
i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés  x  - 
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irányítással 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

4.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

5. Műszaki ismeretek tantárgy 90 óra/90 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az 

elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és 

azok mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és 

alkalmas technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz 

jelöléseket, legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. 

Biztonságosan tudják felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. 

Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön 

kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a minőségbiztosítás 

jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

5.3.Témakörök  

 

5.3.1. Egyenáramú áramkörök      18 óra/18 óra 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma. 

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 
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Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás. 

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás. 

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

 

5.3.2. Mágneses tér és váltakozó áram 18 óra/18 óra 

Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 
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Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

Fázisjavítás. 

Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 

Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Háromfázisú feszültségrendszerek. 

Transzformátorok. 

Villamos motorok és generátorok. 

 

5.3.3. Szakrajz alapjai        18 óra/18 óra 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 
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A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 

Lemeztárgy műszaki vázlata. 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

 

5.3.4. Fémek és ötvözetek      14 óra/14 óra 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet. 

Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 
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5.3.5. Nemfémes anyagok      12 óra/12 óra 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 

Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző 

tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, 

alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, 

alkalmazása.  

  

5.3.6. Minőségbiztosítás       10 óra/10óra 

A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás. 

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 
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Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 

A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 

 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 
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5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     
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5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Műszaki gyakorlatok tantárgy 108 óra/ 108óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók 

legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a 

biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók 

ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. 

Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön 

kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a mérés 

fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez kapcsolódó 

munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen 

használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan 

bánni. Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3.Témakörök  

 

6.3.1. Anyagok és szerszámok 54 óra/54óra 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. 

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál. 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel. 

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.  
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Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel. 

Furatok középpontjának előrajzolása. 

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel. 

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. 

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) 

megmunkálása, levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása. 

Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés. 

  

6.3.2. Mérések 18 óra/18 óra 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben. 

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a 

munkadarabra. 

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer 

használata, pontos leolvasása. 

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. 

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. 

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, 

lézeres kitűző használatával. 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. 

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. 

Méret ellenőrzése idomszerrel. 

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

  

6.3.3. Mechanikai és villamos kötések 36 óra/36 óra 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel 

(popszegeccsel).  
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A szegecs méretének helyes megválasztása. 

Menetes alkatrészek ábrázolása.  

Csavarok fajtái, adatai. 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok. 

Menetkészítés eszközei és szerszámai. 

A menetfúrás és a menetmetszés. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal. 

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása. 

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal. 

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás 

anya). 

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. 

A forrasztás művelete. 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

C 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 
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1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
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4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
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A  

10023-12 azonosító számú 

 

Épületvillamossági szerelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10023-12 azonosító számú, Épületvillamossági szerelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10023-12 

Épületvillamossági 

szerelés 

Épületvillamossági 

szerelés 

Épületvillamossági 

szerelés 

gyakorlat 

Épületvillamossági mérések 
Vállalkozási 

ismeretek 

Ipari 

elektronika 

Elektro-

technikai 

számítás

ok 
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E
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Csatlakozó vezetéket 

létesít 
    x               

Fogyasztásmérő helyet 

alakít ki 
    x               

Lakás és épület elosztó 

berendezést szerel 
    x               

Erősáramú és 

gyengeáramú alapszerelést 

létesít 

     x              

Villamos szerelvényeket 

helyez el és szerel 
     x              

Fogyasztói berendezések 

részére csatlakozóhelyeket 

alakít ki 

     x              

Kiskábel- és      x              
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vezetékhálózatot alakít ki, 

javít, karbantart 

Épület villamos 

berendezést szerel, javít, 

karbantart, kezelését 

betanítja 

     x              

Világítási berendezést 

szerel 
     x              

Szabadvezetéki csatlakozó 

vezetéket létesít az 

érvényes előírások szerint 

x                   

Kábeles csatlakozó 

vezetéket létesít 
x                   

Víz és tűzzáró 

kábelátvezetést készít 
x                   

Külső villámhárító 

berendezést szerel 
       x            

Belső villámvédelmet 

alakít ki 
       x            

A munka megkezdése 

előtt, a munkafolyamatban 

és a munka átadásához 

szükség szerint méréseket 

és vizsgálatokat végez 

        x           

Üzemi ellenőrző méréseket 

és vizsgálatokat végez 
         x          

Hiba meghatározáshoz 

méréseket, vizsgálatokat 

végez 

          x        x 

Érintésvédelmi 

(hibavédelmi) rendszert, 

eszközt szerel, telepít 

      x            x 

Szerelői ellenőrzést végez,            x        
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azt dokumentálja 

Betartja a szerszámok és 

személyi biztonsági 

felszerelés használatára 

vonatkozó előírásokat 

      x             

Figyelembe veszi és 

betartja az érvényben lévő 

előírásokat 

       x  x  x        

Alkalmazza a 

vállalkozások 

tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat 

            x x x     

Munkavégzés szabályai      x              

Szabadvezeték- és 

kábelhálózat 
x                   

Szerelési technológiák  x    x              

Villamos dokumentáció      x    x  x        

Villamos mérések         x x x x    x x x  

Villamos szerelési anyagok  x    x              

Vállalkozási ismeretek  x    x       x x x     

Villamos szerelvények  x x   x              

Villamos mérések 

elvégzése 
        x x x x        

Villamos hálózatok 

(erősáramú-, 

épületinformatikai-, 

épületautomatikai-, jelző, 

szabadvezeték-, kábel 

hálózatok) kialakítása, 

javítása, karbantartása 

    x x              

Villamos anyagok, 

szerelvények, 

berendezések használata 

     x              
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Műszaki dokumentáció 

olvasása, értelmezése, 

folyamatábra készítése 

 x    x             x 

Mérőeszközök, -műszerek,  

-berendezések használata 
        x x x x    x x x  

Kézügyesség     x x              

Döntésképesség          x  x        

Szervezőkészség      x   x           

Kapcsolatteremtő készség      x      x        

Kompromisszum-készség         x x          

Hibakeresés 

(diagnosztizálás) 
          x         

Kontroll 

(ellenőrzőképesség) 
        x x x x        

Körültekintés, 

elővigyázatosság 
      x  x x x x        
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7. Épületvillamossági szerelés tantárgy     162 óra/ 154óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a villamos-energia előállításának módjait, elosztását és 

ipari, háztartási alkalmazásának lehetőségeit. A tanulók az épületek áramkör 

kialakítására és világítási áramköreinek szerelésére vonatkozó elméleti alapok 

segítségével tudják megoldani az áramkörök gyakorlati kialakítását. Képesek 

legyenek a témakörhöz kapcsolódó műszaki dokumentáció olvasására, 

értelmezésére, készítésére. A tanulók a széles körű villanyszerelői tevékenységek 

közül először a háztartásokban megjelenő mindennapos alkalmazásokkal 

találkozzanak, kapjanak kedvet a szakmai munkához, látva annak szépségeit, 

szakmaiságát, felelősségét. 

A tanulók ismerjék meg a kommunális és lakóépületek hálózatra 

csatlakoztatásának lehetőségeit, kialakítását. Elméleti ismereteik alapján 

készüljenek fel a villamos áramkörök kialakítására, zárlat- és érintésvédelmének 

(hibavédelmének) gyakorlati megvalósítására. A munkaműveletekhez 

meghatározzák a műveleti sorrendet, anyag és eszköz szükségletet. Részletes 

szakmai ismereteket szerezzenek a villámvédelem céljáról, módjairól, 

megvalósítási lehetőségeiről. 

A tanulók rendszerében és minőségében is lássák a lakások villamos fogyasztóinak 

energia ellátását, működtetését, védelmi megoldásait. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

7.3.Témakörök  

 

7.3.1. Csatlakozó vezetékek 40 óra/ 28óra 

A villamos-energia előállítása, útja, alkalmazási területei. 

Erőművek feladata, típusai. 

A villamos hálózat részei, feladatuk. 

A villanyszerelő tevékenységi területei. 

Az épületvillamossági szerelő, a villamos hálózat-szerelő és a villamos 

berendezés szerelő feladatai. 

A közcélú hálózatra csatlakozás feltételei, csatlakozók fajtái, méretezése. 

Légvezetékes, földkábeles csatlakozás jellemzői. 

Földelések fajtái, azok jellemzői. 

Földelés készítése. 

Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel ellátása. 

Lakás villamos belső áramköreinek kialakítása. 



 59 

 

Lakás villamos belső áramkör kialakításának szempontjai, szelektivitás, 

szakszerűség. 

Lakás érintésvédelem kialakításának lehetőségei, nullázás, EPH kialakítása. 

A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai, fogyasztásmérőhely 

kialakítása. 

Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján. 

Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás, 

jelzőszalag elhelyezése, dokumentálás. 

Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás. 

 

7.3.2. Épületvillamossági hálózatok, berendezések 70 óra/ 74óra 

Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 

A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend 

meghatározása. 

A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása. 

Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások 

alkalmazása a szerelésnél. 

Ipari- és háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Az elosztó berendezés alapvető fajtái, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai, 

védettsége. 

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése. 

A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási 

vezérlések szerelése. 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású 

áramkörök szerelése, javítása. 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása 

a munkatevékenységhez. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 

 

7.3.3. Érintésvédelem (Hibavédelem) 34 óra/34óra 

Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. 

Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások. 

Az áramütés és az áramütés elleni védelem. 

Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. 

TT rendszer jellemzői. 

TN rendszer jellemzői. 

IT rendszer jellemzői. 
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EPH fogalma, kialakítása. 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 

Érintésvédelmi osztályok. 

Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Védővezető állapotának ellenőrzése. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 

Érintésvédelem felülvizsgálata. 

Érintésvédelmi rendszer dokumentumai. 

Villamos balesetek, mentés. 

Elsősegélynyújtás. 

 

7.3.4. Villámvédelem 18 óra/18óra 

Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 

Villám, mint jelenség. 

A villám jellemzői. 

Villámvédelemre vonatkozó kötelező előírások. 

Külső villámvédelem fogalma, jellemzői, elemi. 

Villámvédelem dokumentációja. 

Külső villámvédelem kialakításának ütemezése. 

Villámvédelmi földelő építkezés alatti kialakítása, ellenőrzése. 

Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása. 

Levezető telepítése, karbantartása. 

Földelés telepítése, ellenőrzése. 

Vizsgáló-csatlakozó telepítése. 

Villámvédelem műszeres ellenőrzése. 

Belső villámvédelem kialakítása. 

Belső villámvédelem kialakítására vonatkozó igények. 

B, C és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 

Belső villámvédelmi fokozatok jellemzői, szelektivitása. 

A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a 

szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása. 

 

7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél. 
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7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X - 

1.2. kiselőadás X   - 

1.3. vita  X  - 

1.4. szemléltetés   X - 

1.5. projekt X   - 

1.6. kooperatív tanulás  X  - 

1.7. házi feladat   X - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni  x  - 
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felkészüléssel 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy 648 óra/722óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

8.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a gyakorlatban is alkalmazzák elméleti ismereteiket. Vegyenek részt a 

kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatásának kialakításában. 

Készítsenek zárlat- és érintésvédelmet (hibavédelmet) a villamos áramkörökhöz. 

Gyakorlati tevékenységükhöz készítsenek munkaműveleti tervet, határozzák meg 

az agyag és eszköz szükségletet. Ismerjék meg a villámvédelem módjait, 

alkalmazzák a belső villámvédelem eszközeit. Szakmai tevékenységüket 

dokumentálják. 
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8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

8.3.Témakörök  

 

8.3.1. Csatlakozó vezetékek 50 óra/60óra 

Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 

Szigeteletlen légvezetéken bandázsolás és szorító kötés készítése. 

Szigetelt légvezetéken kötőelemekkel toldás, csatlakoztatás készítése. 

Kereszttartó szerelése. 

Légkábellel történő csatlakozó vezeték kialakítása. 

Földkábellel történő csatlakozó vezeték kialakítása. 

Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése. 

Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása. 

Földelés készítése. 

Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel való ellátása. 

Nullázás, EPH kialakítása. 

A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai. 

Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás, 

jelzőszalag elhelyezése, dokumentálás. 

A kábel szerelésénél vízátvezetés, tömítés készítése. 

Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás. 

A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata. 

 

8.3.2. Épületvillamossági hálózatok, berendezések I. 125 óra/140 óra 

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése. 

Épületek alap- és metszetrajzai. 

Épületvilágítási rajz és tervjelez. 

Lakásvilágítási tervek rajzai. 

Épületvilágítási tervek olvasása. 

Háztartási berendezések dokumentációja, értelmezése, alkalmazása. 

Erőátviteli berendezések dokumentációja, értelmezése, alkalmazása. 

Dokumentáció áttekintése. 

Épületvilágítási terv fogalma. 

Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése. 

Technológiai vázlat. 

Technológiai sorrend, anyagszükséglet, eszközigény, időigény. 

Helyszíni felmérés végzése. 

A munkaterületet átvétele és felmérése. 

Alaprajzok, szerelési rajzok, műszaki leírás. 
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Általánosnak megfelelő feltételek vizsgálata. 

Helyi sajátosságok. 

Fizikai méretek, igény szerinti elhelyezési tervezet. 

Munkavédelmi-, biztonságtechnikai átvétel. 

Különleges helyiségek sajátosságai. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 

A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend 

meghatározása. 

A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása. 

Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása. 

 

8.3.3. Épületvillamossági hálózatok, berendezések II. 128 óra/142óra 

Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások 

alkalmazása a szerelésnél. 

Erőátviteli hálózatok fogalma. 

Erőátviteli hálózatok fajtái. 

Erőátviteli hálózatok jellemzői. 

Ipari- és háztartási erőátviteli hálózatok minőségi különbségei. 

Ipari- és háztartási erőátviteli hálózatok szerelvényei, készülékei. 

Falon kívüli szerelési módok alkalmazása. 

Falon kívüli szerelési módok jellemzői, előnyei, hátrányai. 

Falon kívüli szerelési módok fajtái. 

Falon kívüli szerelés védőcső nélkül. 

Falon kívüli szerelés védőcsővel. 

Falon kívüli szerelés padló feletti szerelési technológiával. 

Falon kívüli szerelés anyagai. 

Falon kívüli szerelés szerelvényei. 

Falon kívüli szerelés IP fokozatai. 

Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása. 

Falba süllyesztett szerelési módok jellemzői, előnyei, hátrányai. 

Falba süllyesztett szerelési módok fajtái. 

Falba süllyesztett szerelés védőcső nélkül. 

Falba süllyesztett szerelés védőcsővel. 

Falba süllyesztett szerelés padló feletti szerelési technológiával. 

Falba süllyesztett szerelés anyagai. 

Falba süllyesztett szerelés szerelvényei. 

Falba süllyesztett szerelés IP fokozatai. 

Falba süllyesztett, falon kívüli szerelés munka- és balesetvédelmi előírásai. 
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8.3.4. Épületvillamossági hálózatok, berendezések III. 125 óra/140 óra 

Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

Háztartási fogyasztók fajtái. 

Háztartási fogyasztók energia igénye. 

Háztartási fogyasztók anyag igénye. 

Háztartási fogyasztók szerelvényei. 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

Ipari fogyasztók fajtái. 

Ipari fogyasztók energia igénye. 

Ipari fogyasztók anyag igénye. 

Ipari fogyasztók szerelvényei. 

Ipari fogyasztók védettsége. 

Ipari-, háztartási fogyasztók szerelésének munka- és biztonságtechnikai 

előírásainak betartása, betartatása. 

A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási 

vezérlések szerelése. 

A jó megvilágítás követelményei. 

A helyiség világítási követelményeinek meghatározása. 

A helyiség természetes és mesterséges megvilágítási viszonyai, igényei. 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású 

áramkörök szerelése, javítása. 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású 

áramkörök jellemzői. 

Izzólámpás áramkörök fajtái, alapkapcsolások. 

Fénycsöves áramkörök fajtái, alapkapcsolások. 

A LED jellemzői, áramköri sajátosságai, előnyei. 

Nagyteljesítményű fényforrások. 

Nagyteljesítményű fényforrások alkalmazása, áramkörei, védettsége. 

A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Kültéri világítási berendezések fajtái, alkalmazási területei. 

Kültéri világítási berendezések áramkörei. 

Kültéri világítási berendezések energia igénye. 

Kültéri világítási berendezések védettsége. 

 

8.3.5. Épületvillamossági hálózatok, berendezések IV. 125 óra/140 óra 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása 

az adott munkatevékenységhez. 

Anyagok felmérése, ellenőrzése. 

Szükség szerint ellenőrzés szemrevételezéssel, műszeresen. 

Előírások alkalmazása a munka során. 

Dokumentáció alapján technológia ismertetése, jellemzőinek meghatározása. 
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A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 

A szükséges eszközök munkavédelmi- biztonságtechnikai megfeleltetése. 

A munkavégzés során az eszközök használatára vonatkozó munkavédelmi-, 

balesetvédelmi előírások betartása, betartatása. 

Feliratok készítése, elhelyezése. 

Műszaki utasítás alapján feliratok beszerzése, azonosítása, előírás szerinti 

elhelyezése. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 

Az előírt feladatok tartozó mérések elvégzése. 

A mérési feladathoz tartozó biztonságtechnikai feltételek megteremtése. 

A mérési feladathoz tartozó biztonságtechnikai feltételek betartása, betartatása. 

A villamos mérés fokozott biztonsági előírásai. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv formai előírásai, tartalma, szakszerűsége. 

 

8.3.6. Érintésvédelem (Hibavédelem)     55 óra/60 óra 

Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. 

Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások. 

Az áramütés és az áramütés elleni védelem. 

Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. 

TT rendszer jellemzői. 

TN rendszer jellemzői. 

IT rendszer jellemzői. 

EPH fogalma, kialakítása. 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 

Érintésvédelmi osztályok. 

Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Védővezető állapotának ellenőrzése. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 

Érintésvédelem felülvizsgálata. 

Érintésvédelmi rendszer dokumentumai. 

Villamos balesetek, mentés. 

Elsősegélynyújtás. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 
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8.3.7. Villámvédelem       40 óra/40 óra 

Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 

Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása. 

Levezető telepítése, karbantartása különböző típusú levezetők esetén. 

Földelés telepítése különböző típusú földelők esetén. 

Vizsgáló-csatlakozó telepítése, mechanikai védelem kialakítása. 

Belső villámvédelem kialakítása. 

B, C típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 

D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 

A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a 

szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása. 

 

8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett  x  - 
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feldolgozása 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

 

8.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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9. Épületvillamossági mérések gyakorlat 88 óra/104óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

9.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg és alkalmazzák az épületek villanyszerelésénél szükséges 

méréseket. A mérési feladatok keretében alkalmazzák a munka megkezdése előtt a 

munkafolyamatokban és a munka átadásához szükséges méréseket és 

vizsgálatokat. A biztonsági előírások betartásával végezzenek a tanulók üzemi 

ellenőrző méréseket. A tanulók végezzenek hiba meghatározást. A szerelői 

ellenőrzést az előírásoknak megfelelően, szakszerűen végezzék. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

9.3.Témakörök 

 

9.3.1. A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka 

átadásához szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése  

 16 óra/20 óra 

Munkaterület átvétele, felmérése. 

A munka megkezdéséhez szükséges dokumentumok kikérése, elemzése. 

Szükség esetén helyi kísérő igénylése. 

Mérési biztonságtechnika biztosítása. 

Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása. 

Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 

Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása, 

betartása. 

Vezetőfolytonosság ellenőrzése. 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 

Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 

Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont 

megkeresése. 

Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

 

9.3.2. Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése  24 óra/28 óra 

A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása. 

Az ellenőrző mérések és vizsgálatok biztonságos feltételeinek megteremtése. 

A terhelő áram közvetlen áramméréssel, lakatfogóval, áramváltó 

közbeiktatásával való meghatározása. 

Hatásos teljesítmény, villamos fogyasztás mérése, mérési eredményekből 

meddő- és látszólagos teljesítmény számítása. 
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Közvetlen és közvetett mérési módszerek. 

Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Hurokellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Földelési ellenállás mérése. 

Megvilágítás mérése. 

Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 

betartatása. 

Mért eredmények elemzése, értékelése. 

Mért eredmények dokumentálása. 

 . 

9.3.3. Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése 24 óra/28 óra 

Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele. 

Hibajelenségre vonatkozó információk. 

Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők. 

Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése. 

Mechanika mérések. 

Villamos mérések. 

Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 

Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Folytonossági vizsgálat. 

Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 

betartatása. 

Hiba helyének meghatározása. 

Hiba meghatározása. 

 

9.3.4. Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása   24 óra/28 óra 

A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban). 

A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján. 

A berendezés épségének ellenőrzése. 

Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 

A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése. 

A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 

A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása. 

A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása. 

A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 

A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének 

ellenőrzése. 

A vezeték csatlakozások ellenőrzése. 

A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 

A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának vizsgálata. 

A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata. 
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Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálata a SELV és 

PELV esetében. 

A védőelválasztás vizsgálata. 

A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata. 

A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata. 

A villamosszilárdság vizsgálata. 

A polaritás vizsgálata. 

A hőhatások vizsgálata. 

A feszültségesés vizsgálata. 

A működés vizsgálata. 

A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 

dokumentálása. 

 

9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

9.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10. Vállalkozási ismeretek 32 óra/32 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók készüljenek fel a gazdaság kihívásaira. Ismerjék meg a vállalkozások 

jellemzőit. A vállalkozás feltételei mellett lássák az egyes vállalkozási formák 

előnyeit, hátrányait. A tanulóknak legyen rálátásuk a vállalkozások 

gazdálkodására. Ismerjék a tanulók a gazdasági tevékenységek kialakításában, 

működtetésében a PR tevékenység fontosságát. 

 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Vállalkozás környezete, személyi feltételei, vállalkozási formák 

 12 óra/12óra 

Jogi ismeretek alapfogalmai. 

Magánjog – polgári jog, családjog. 

Közjog – alkotmányjog, államigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog. 

Munkajog –  

- munkaviszony keletkezése, megszüntetése 

- a munkavégzés szabályai 

- a munkaidő 

- a munka díjazása 

- kártérítési felelősség 

- foglalkoztatás elősegítése 

Vállalkozások fogalma. 

Vállalkozás környezete, személyi feltételei. 

Vállalkozási formák. 

Egyéni vállalkozások. 

Társas vállalkozások. 

Vállalkozások alapítása és megszüntetése. 

 

10.3.2. Vállalkozások gazdálkodása 10 óra/10 óra 

 

A vállalkozások eszközei és forrásai. 

Pénzgazdálkodás, számvitel. 

Bizonylati rend. 

Költségkalkuláció és árképzés. 

Vállalkozások adózása. 
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Társadalombiztosítás és nyugellátás. 

Költségkalkuláció és árképzés. 

 

10.3.3. Vállalkozások PR tevékenysége 10 óra/10 óra 

A vállalkozás stratégiája. 

Marketing. 

Piacelemzés, piackutatás. 

Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis). 

Az üzleti terv előkészítése, felépítése. 

Az üzleti terv megvalósulása, ellenőrzése, visszacsatolása. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

  



 75 

 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11. Ipari elektronika tantárgy        32 óra/32óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg az irányítástechnikai alapfogalmakat. Sajátítsák el az 

elektronikus áramkörök elemeinek működését, áramköri sajátosságait. Ismerjék 

meg az analóg és digitális áramköröket, azok alkalmazásait. Rendelkezzenek elég 

elméleti tudással a szakmában alkalmazott elektronikus eszközök, berendezések, 

rendszerek telepítéséhez, működtetéséhez. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Elektronikai alapok 16 óra/16 óra 

Irányítástechnikai alapfogalmak. 

A vezérlés jellemzői. 

A szabályozás jellemzői. 

A vezérlés, szabályozás gyakorlati alkalmazásai. 

Kétpólusok. 

Négypólusok. 

Passzív és aktív áramkörök. 

Félvezető áramköri elemek. 

Félvezető anyagok. 

Félvezető diódák. 

Tranzisztorok. 

Egyéb félvezető eszközök. 

 

11.3.2. Analóg alapáramkörök 8 óra/8 óra 

Erősítő alapkapcsolások – 

- közös emitteres alapkapcsolások 

- közös kollektoros alapkapcsolások 

- közös bázisú alapkapcsolások 

- többfokozatú erősítők 

Visszacsatolások. 

Erősítők frekvenciafüggése. 

Erősítők torzítása, zaja. 

Nagyjelű erősítők. 

Műveleti erősítők. 

Impulzustechnikai alapáramkörök. 

Multivibrátorok. 
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Összetett elektronikai áramkörök. 

Gyakorlati alkalmazások. 

 

11.3.3. Digitális alapáramkörök 8 óra/8 óra 

Impulzusok jellemzői 

Analóg és digitális mennyiségek 

Számrendszerek 

Az információ kódolása 

Logikai algebra alapfogalmai 

Logikai függvények 

A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk 

Logikai alapáramkörök 

Diódás kapuáramkörök 

Gyakorlati alkalmazások. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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i 
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so

p
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rt
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o
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1. Információ feldolgozó     
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tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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12. Elektrotechnikai számítások tantárgy 72 óra/68 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elektrotechnikai témakörben megtanult elméleti tananyag megerősítése, az 

elméleti ismeretek gyakorlati példákon történő bemutatása, szakmai számítások 

végzése. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Elektrotechnika I. 36 óra/36 óra 

Villamos alapfogalmak – feszültség, áramerősség, ellenállás. 

Egyenáramú hálózatok – Ohm törvénye, Csomóponti törvény, Huroktörvény, 

soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, vegyes kapcsolás, feszültségosztó, 

áramosztó, méréshatár bővítés, villamos munka, villamos teljesítmény, 

generátorok jellemzői, generátorok kapcsolásai. 

A villamos áram hatásai – az áram hőhatása, az áram vegyi hatása, 

elektrokémiai energiaforrások, az áram élettani hatásai, az áram mágneses 

hatása. 

Villamos tér – Coulomb törvénye, térerősség, feszültség – térerősség kapcsolata, 

a villamos tér jelenségei, anyagok viselkedése villamos térben, kapacitás, 

kondenzátor, kondenzátorok kapcsolásai, kondenzátorok feltöltése, kisütése. 

Mágneses tér – a mágneses indukció, a mágneses teret jellemző mennyiségek, 

anyagok viselkedése mágneses térben, mágnesezési görbe, indukciós 

jelenségek. 

 

12.3.2. Elektrotechnika II. 36 óra/32 óra 

 

Váltakozó feszültség, áram. 

Váltakozó feszültség, áram jellemzői, ábrázolása, összegzése. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. 

Impedancia, admittancia. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Háromfázisú váltakozó áram. 

Transzformátorok. 

Villamos forgógépek – motorok, generátorok. 

Méréstechnika. 
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Feszültségesés és teljesítményveszteség a vezetékekben. 

Ellenőrző feladatok. 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o
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s 
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sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10024-12 azonosító számú 

 

Villamos gépek és  

ipari elosztóberendezések szerelése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10024-12 azonosító számú, Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10024-12 

Villamos gépek és ipari elosztó 

berendezések szerelése 

Villamosipari 

anyagismeret 
Villamos gépek és berendezések 

Villamos 

műszaki 

ábrázolás 

Villamos gépek és berendezések 

üzemvitelének, mérésének gyakorlata 

V
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FELADATOK 

Ipari energia elosztó hálózatot szerel x x               

Ipari elosztó berendezést szerel, telepít x x               

Kapcsoló berendezést szerel, telepít  x               

Vezérlő- és szabályozó berendezést 

szerel, telepít 
  x              

Ipari villamos berendezést javít, 

karbantart, kezelését betanítja 
               x 

Háztartási méretű kiserőművet szerel                x 

Fotovoltaikus berendezést szerel                x 

Aszinkron gépet telepít, működtet     x       x     

Egyenáramú gépet telepít, működtet     x       x     

Szinkron gépet telepít, működtet     x       x     

Különleges villamos forgógépet telepít, 

működtet 
    x       x     
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Egyfázisú transzformátort telepít, 

működtet 

Betartja a kéziszerszámokra vonatkozó 

előírásokat 

     x       x    

Háromfázisú transzformátort telepít, 

működtet 
     x       x    

Különleges transzformátort telepít, 

működtet 
     x       x    

Fázisjavító berendezést telepít, működtet, 

karbantart 
       x         

Felismeri a villamos gépek tipikus hibáit       x       x   

Villamos gépet üzemeltet, karbantart, 

kezelését betanítja 
       x       x  

Villamos készüléket javít, karbantart, 

kezelését betanítja 
       x       x  

Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat 

végez és dokumentálja 
         x x      

Munkájában figyelembe veszi és 

alkalmazza a hibavédelmi szabályokat 
          x x x x x x 

Betartja a kézi szerszámokra vonatkozó 

előírásokat 
           x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavégzés szabályai            x x x x x 

Villamos szerelési anyagok    x             

Szerelési technológiák              x x x 

Villamos berendezések       x x x        

Villamos gépek     x x      x x    

Villamos mérések           x   x   

Villamos dokumentáció          x x      

Villamos kötések x             x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Villamos gépek, berendezések telepítése, 

üzemeltetése 
              x x 
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Villamos ellenőrzések, mérések elvégzése           x      

Villamos anyagok, szerelvények, 

berendezések, kéziszerszámok használata 
         x x x x x x x 

Műszaki dokumentáció olvasása, 

értelmezése, készítése 
         x     x  

Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések 

használata 
          x   x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség              x x  

Önállóság              x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kompromisszumkészség           x      

Konfliktusmegoldó készség           x      

Kommunikációs készség               x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelem-összpontosítás           x   x x  

Hibakeresés (diagnosztizálás)              x x  

Kontroll (ellenőrző képesség)           x      
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13. Villamosipari anyagismeret tantárgy 54 óra/50óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Az anyagismeret témakörben megtanult tananyag megerősítése. A tanulóknak a 

villamosiparban használt anyagok, eszközök, berendezések, gépek anyagismereti 

jellemzőinek megismertetése, azok gyakorlati alkalmazása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Villamos vezetékek 9 óra/9óra 

Villamos vezetékek fajtái, jellemzői, tulajdonságai. 

Erősáramú vezetékek – légvezetékek, csupasz vezetékek. 

Szigetelt vezetékek. 

Erősáramú földkábelek – szerkezet, felépítés, terhelhetőség. 

Gyengeáramú vezetékek 

Szerelőhuzalok 

Gyengeáramú kábelek – szalagkábelek, távkábelek, koaxiális kábelek, egyéb 

kábelek 

 

13.3.2. Villamos szigetelőanyagok, műanyagok 9 óra/9óra 

Szilárd szigetelőanyagok. 

Folyékony szigetelőanyagok. 

Légnemű szigetelőanyagok. 

Természetes alapú műanyagok. 

Mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyag termékek előállítása. 

Műanyagok megmunkálása. 

Műanyagok alkalmazása a villamosiparban. 

 

13.3.3. Elektronikai alkatrészek 18 óra/16óra 

Ellenállások szerkezeti anyagai. 

Ellenállások minősítő jellemzői. 

Ellenállások jelölése. 

Állandó értékű ellenállások. 

Huzalellenállások. 

Változtatható értékű ellenállások. 

Váltakozó ellenállások. 
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Ellenállások kiválasztása. 

Kondenzátorok jellemzői. 

Kondenzátorok fajtái. 

Kondenzátorok méretezése. 

Tekercsek fajtái, kiviteli formái. 

Tekercsek minősítő jellemzői. 

Állandó értékű induktivitások. 

Változtatható értékű induktivitások. 

Félvezető anyagok. 

A félvezető diódák fajtái. 

Tranzisztorok. 

Integrált áramkörök. 

 

13.3.4. Villamos gépek anyagai 18 óra/16óra 

Transzformátor tekercsek anyaga. 

Csévetestek anyaga, típusai. 

Transzformátor tekercsek gyártása. 

Impregnálás. 

Transzformátorlemez anyaga, típusai. 

Melegen hengerelt lemezek. 

Hidegen hengerelt lemezek. 

Transzformátorlemez szigetelése. 

Transzformátor vasmag összerakása, kialakítása. 

Transzformátor lemez, dinamó lemez feldolgozása. 

Transzformátor vasmag készítése. 

Transzformátorolajok. 

Dinamólemez jellemzői. 

Villamos forgógépek tekercselésének anyagi jellemzői. 

Állórész, forgórész vastest anyagi jellemzői, készítése. 

Állórész tekercselés készítése, jellemzői. 

Forgórész tekercselés készítése, jellemzői. 

Kalickás forgórész készítése, jellemzői. 

Szénkefék anyaga, kialakítása, jellemzői. 

Villamos gépek szigetelő anyagai. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 
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13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 
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2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14. Villamos gépek és berendezések tantárgy 108 óra/96óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A villanyszerelő villamos gépet nem szerel, hanem telepít, működtet. Ehhez meg 

kell ismernie a villamos gépek fajtáit, szerkezetét, működési elvét, üzemi 

jellemzőit. 

A tanulóknak rendelkezni kell a villamos gépek, -készülékek hiba 

megállapításának, javításának ismereteivel. A tanulók ismerjék az üzemeltetés, 

szerelés, javítás munkatevékenységéhez szükséges anyagokat, eszközöket. Az ipari 

villamos berendezések szereléséhez rendelkezzenek a tanulók a felhasználható 

anyagok, szerelési technológiák ismeretével. Képes legyen a szakmai 

tevékenységet végző tanuló a megfelelő anyagok, eszközök kiválasztására az 

elvégzett munkafeladat dokumentálására. 
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14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. Villamos forgógépek 28 óra/24óra 

A villamos gépek feltalálásában közreműködő világhírű magyar alkotók 

megismerése.  

Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, fázisszám, 

áramnem szerint. 

Szinkrongép szerkezete, működése. 

Aszinkrongépek szerkezete, működése. 

Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. 

Aszinkronmotorok indítása. 

Aszinkronmotorok fordulatszám változtatása. 

Aszinkron motorok fékezése. 

A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek. 

Aszinkron motorok kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó 

működésbeli változások. 

Egyenáramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve. 

Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái. 

A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai, 

lehetőségei. 

A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása 

során. 

Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai. 

Karbantartási terv készítése. 

A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása. 

 

14.3.2. Transzformátorok 20 óra/18óra 

Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. 

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése. 

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik. 

Az erősáramú kapcsolókészülékek kiválasztása, bekötése, működtetése és 

üzemeltetése. 

Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése. 

Villamos hálózatok üzemeltetése. 

Egyszerű kisfeszültségű hálózatok méretezése feszültségesésre és melegedésre 

(tápvezeték, elosztóvezeték, körvezeték). 

Egyszerű hálózatok zárlatának számítása, ellenőrzése, zárlatkorlátozás 

megoldásában közreműködés. 
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Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés 

(pl. fázisjavítás). 

A kívánt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítmény 

meghatározása. 

Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének 

ellenőrzése. 

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos 

energiaellátásának kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése. 

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése, 

karbantartása. 

Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése. 

Villamos állomások egyen- és váltakozó áramú segédberendezéseinek 

ellenőrzése. 

Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői 

karbantartások ellenőrzése. 

Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése, kezelésének betanítása. 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Villamos készülékek kezelésének betanítása. 

Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

elvégzése. 

 

14.3.3. Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása  20 óra/18óra 

Hibajegyzőkönyv felvétele. 

A javításhoz szükséges műszaki dokumentáció biztosítása, használata. 

A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítása, 

felismerése (diagnosztika). 

Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából. 

Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából. 

Hiba megállapítása villamos méréssel. 

Hiba megállapítása mechanikai méréssel. 

Hibajavításhoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiválasztása. 

A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata. 

Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása. 

A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai 

előírások betartása, betartatása. 

Hibajavítás dokumentálása. 

Javított gép, készülék javítás utáni üzembehelyezése. 
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Karbantartási terv készítése. 

A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása. 

 

14.3.4. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása 

         20óra/18óra 

Kapcsolóberendezés szerelése. 

Ipari elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó hálózat szerelése. 

Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához 

szükség szerinti mérések és vizsgálatok végzése. 

Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. 

Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) 

alkalmazása, szerelése. 

Motorvezérlések bekötése. 

Intelligens épületek erősáramú szerelése. 

Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése. 

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehozása, ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő 

csatlakoztatása. 

Az ipari épületek elosztóinak kialakítása. 

A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások 

figyelembe vételével. 

Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, 

kötési-, csatlakozási feladatok elvégzése, ellenőrzése. 

A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az áram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli 

érintésvédelmi módok alkalmazása. 

 

14.3.5. Ipari villamos berendezés szerelése    20 óra/18óra 

Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái. 

Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése. 

Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése. 

Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének 

betanítása. 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása. 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése. 
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Változások feljegyzése a kiviteli tervekre. 

Építési napló vezetése (e-napló). 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása 

a munkatevékenységhez. 

Előírások alkalmazása a munka során. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 

Feliratok készítése, elhelyezése. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 

Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján, 

mérőhely készítése. 

Háztartási méretű kiserőmű szerelése. 

Fotovoltaikus berendezés szerelése. 

Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, 

telepítése. 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 
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14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 
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5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Villamos műszaki ábrázolás tantárgy      68 óra/68óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A villamos rajzi alapismeretekre támaszkodva a tanulók ismerjék meg a 

villamosipar eszközeinek, berendezéseinek, gépeinek rajzjeleit, ábrázolási módjait, 

kapcsolási rajzait. Képesek legyenek gépek, készülékek, berendezések műszaki 

dokumentációjának olvasására, értelmezésére, használatára, készítésére. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Villamosipari műszaki dokumentálás I.   36 óra/36 óra 

A villamosipari szakrajz szerepe és célja. 

Erősáramú rajzjelek. 

A villamosipari rajzok fajtái. 

A világítási áramkörök rajzjelei. 

Világítási áramkörök kapcsolási rajzai. 

A lépcsőházi világítás kapcsolási rajzai. 

A fővezetéki terv. 

A fővezetéki terv rajzjelei. 

Elosztóberendezések kapcsolási rajzai. 

Épületek alap- és metszetrajzai. 

Épületvilágítási rajz- és tervjelek. 

Lakásvilágítási tervek rajzolása. 

Háztartási készülékek szerelésének nyomvonala. 

Erőátviteli fogyasztók nyomvonala. 

Az érintésvédelem rajzjelei. 

Érintésvédelmi módok rajzai. 

Áram-védőkapcsolás rajza. 
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Szabadvezetéki tervjelek. 

Szabadvezetéki-hálózatok tervjelei. 

Kábelhálózatok rajzjelei és nyomvonalrajza. 

Kábelfektetés rajzai. 

Jelzőberendezések rajzjelei, kapcsolási rajzai. 

Kaputelefon kapcsolási rajzai. 

 

15.3.2. Villamosipari műszaki dokumentálás II.   32 óra/32óra 

Kisfeszültségű kapcsolók rajzjelei. 

Kézi működtetésű kapcsolók rajzjelei. 

Mágneskapcsolók rajzjelei. 

Kapcsolókészülékek rajzainak olvasása. 

Villamos gépek rajzjelei. 

Egyenáramú gépek kapcsolási rajzai. 

Váltakozóáramú gépek rajzjelei. 

Villamos gépek kapocsjelölései. 

Villamos gépek belső kapcsolása. 

Aszinkronmotor működtetésének kapcsolási rajza. 

Kapocstábla bekötések. 

Villamos forgógépek vezérlési rajzai. 

Forgásirányváltás rajzai. 

Motorindítások rajzai. 

Transzformátorok rajzjelei. 

Transzformátorok alapkapcsolásai. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   X - 
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15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. Önálló szakmai munkavégzés x   - 
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felügyelet mellett 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

16. Villamos gépek és berendezések üzemvitelének, mérésének gyakorlata tantárgy464 óra/448óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a villamos gépek szerkezeti elemeit, végezzenek hiba 

feltárásokat, javításokat villamos gépeken, működtető egységeken. Használják a 

tanulók az üzemeltetés, szerelés, javítás munkatevékenységéhez szükséges 

anyagokat, eszközöket. A különböző szerelési technológiák alkalmazásánál tartsák 

be a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat. Az ipari villamos 

berendezések szerelésénél a tanulók ismerjék meg a berendezés típusának 

megfelelő technológiát, felhasználható anyagokat, eszközöket. A tanulók képesek 

legyenek a szakmai dokumentáció értelmezésére, alkalmazására az elvégzett 

munka dokumentálására. A tanulók tartsák és tartassák be a 

munkatevékenységekre vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat. 

A tanulók használják a villamos mérőműszereket. Ismerjék meg és használják a 

szerelői ellenőrzés eszközeit. Végezzenek elektromos berendezéseken szükséges 

üzemi és biztonsági ellenőrző méréseket. Képesek legyenek a tanulók ellenőrzési, 

mérési adatok értékelésére, dokumentálására. A tanulók tartsák és tartassák be a 

villamos mérések biztonságtechnikai előírásait. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. Villamos forgógépek      64 óra/64 óra 

Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, fázisszám, 

áramnem szerint. 

Szinkrongép szerkezete, működése. 

Aszinkrongépek szerkezete, működése. 

Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. 

Aszinkronmotorok indítása. 

Aszinkronmotorok fordulatszám változtatása. 
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Aszinkron motorok fékezése. 

A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek. 

Aszinkron motorok kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó 

működésbeli változások. 

Egyenáramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve. 

Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái. 

A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai, 

lehetőségei. 

A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása 

során. 

Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai. 

 

16.3.2. Transzformátorok 64 óra/64 óra 

Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. 

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése. 

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik. 

Az erősáramú kapcsolókészülékek kiválasztása, bekötése, működtetése és 

üzemeltetése. 

Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése. 

Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl. 

fázisjavítás). 

Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének 

ellenőrzése. 

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos 

energiaellátásának kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése. 

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése, 

karbantartása. 

Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése. 

Villamos állomások egyen- és váltakozó áramú segédberendezéseinek 

ellenőrzése. 

Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése, 

kezelésének betanítása. 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

ellenőrzése. 

Villamos készülékek kezelésének betanítása. 

Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

elvégzése. 
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16.3.3. Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása  96óra/96 óra 

Hibajegyzőkönyv felvétele. 

A javításhoz szükséges műszaki dokumentáció biztosítása, használata. 

A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítása, 

felismerése (diagnosztika). 

Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából. 

Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából. 

Hiba megállapítása villamos méréssel. 

Hiba megállapítása mechanikai méréssel. 

Hibajavításhoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiválasztása. 

A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata. 

Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása. 

Kisebb üzemzavart okozó hibák elhárítása (pl. szénkefe csere). 

A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai 

előírások betartása, betartatása. 

Hibajavítás dokumentálása. 

Javított gép, készülék javítás utáni üzembehelyezése. 

Karbantartási terv készítése. 

A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása. 

 

16.3.4. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása 

 112óra/96 óra 

Kapcsolóberendezés szerelése. 

Ipari elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó hálózat szerelése. 

Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához 

szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése. 

Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. 

Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) 

alkalmazása, szerelése. 

Motorvezérlések bekötés. 

Intelligens épületek erősáramú szerelése. 

Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése. 

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehozása, ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő 

csatlakoztatása. 

Az ipari épületek elosztóinak kialakítása. 

A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások 

figyelembe vételével. 
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Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-

, csatlakozási feladatok elvégzése, ellenőrzése. 

A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az áram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli 

érintésvédelmi módok alkalmazása. 

 

16.3.5. Ipari villamos berendezés szerelése    96 óra/96 óra 

Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái. 

Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése. 

Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése. 

Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének 

betanítása. 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása. 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése. 

Változások feljegyzése a kiviteli tervekre. 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása 

a munkatevékenységhez. 

Előírások alkalmazása a munka során. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 

Feliratok készítése, elhelyezése. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 

Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján, 

mérőhely készítése. 

Háztartási méretű kiserőmű szerelése. 

Fotovoltaikus berendezés szerelése. 

Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, 

telepítése. 

 

16.3.6. Villamos gépek és berendezések ellenőrzése   32 óra/32 óra 

Az ellenőrző- és mérési feladatok közötti különbség. 

Az alapmennyiségeket mérő műszerek típusai, használata. 

A szerelői ellenőrzés eszközei, ezek használata. 

Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése. 

Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi és biztonsági ellenőrzések 

végzése.  

Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokumentálása. 
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A villamos mérés biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása.  

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. házi feladat   x - 

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki gyakorlatok 

Szerszámok 

Mérések 

Mechanikai és villamos kötések 

10023-12 

Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata 

Csatlakozó vezetékek 

Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések 

Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

Villámvédelem 

Épületvillamossági mérések gyakorlat 

A munka megkezdése előtt, a munka-

folyamatban és a munka átadásakor 

szükség szerint mérések és vizsgálatok 

végzése 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok 

végzése 

Hiba meghatározáshoz mérések, 

vizsgálatok elvégzése 

Szerelői ellenőrzés végzése, 

dokumentálása 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 

 

Műszaki gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

 

Szerszámok 

Kézi szerszámok. 

  Mérőeszközök. 

  Rajzeszközök. 

  Jelölő eszközök. 

  Fűrészelés. 

  Reszelés. 

  Menetkészítés. 

  Nyírás. 

  Forrasztás. 

Gépi szerszámok. 

  Fúrógép. 

  Köszörűgép. 

  Sarokcsiszoló. 

Megmunkáló gépek. 

 

Mérések 

Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Hosszúság. 

  Szög. 

  Fordulatszám. 

Villamos alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Villamos mennyiségek. 

  Egyen- és váltakozó feszültség. 

  Egyen- és váltakozó áramerősség. 

  Villamos teljesítmény. 

  Vezetékek folytonosság vizsgálata. 

 

Mechanikai és villamos kötések 

Mechanikai kötések. 

  Csavarkötések. 

  Szegecskötések. 

  Ragasztott kötések. 

  Forrasztott kötések. 

Villamos kötések. 

  Csavaros kötések. 
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  Egyéb kötőelemekkel végrehajtott kötések.(WAGO,stb.). 

  Forrasztott kötések. 

 

 

10023-12 Épületvillamossági szerelés modul 

 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Csatlakozó vezetékek 

Nullázás, EPH kialakítása. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata. 

Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása. 

Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 

Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése. 

Földelés készítése. 

 

Épületvillamossági hálózatok, berendezések 

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése. 

Helyszíni felmérés végzése. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 

A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend 

meghatározása. 

Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások 

alkalmazása a szerelésnél. 

Falon kívüli szerelési módok alkalmazása. 

Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása. 

Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint 

világítási vezérlések szerelése. 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású 

áramkörök szerelése, javítása. 

A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 

Előírások alkalmazása a munka során. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 
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Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

EPH fogalma, kialakítása. 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 

Érintésvédelmi osztályok. 

Védővezető állapotának ellenőrzése. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

 

Villámvédelem 

Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 

Belső villámvédelem kialakítása. 

D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 

A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a 

szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása. 

 

 

Épületvillamossági mérések gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka 

átadásakor szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése 

Mérési biztonságtechnika biztosítása. 

Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása. 

Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 

Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása, 

betartása. 

Vezetőfolytonosság ellenőrzése. 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 

Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 

Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont 

megkeresése. 

 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése 

A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása. 

Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Földelési ellenállás mérése. 
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Megvilágítás mérése. 

Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 

betartatása. 

 

Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése 

Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele. 

Hibajelenségre vonatkozó információk. 

Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők. 

Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése. 

Mechanika mérések. 

Villamos mérések. 

Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 

Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Folytonossági vizsgálat. 

Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 

betartatása. 

Hiba helyének meghatározása. 

Hiba meghatározása. 

 

Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása 

A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban). 

A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján. 

A berendezés épségének ellenőrzése. 

Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 

A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése. 

A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 

A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása. 

A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása. 

A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 

A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének 

ellenőrzése. 

A vezeték csatlakozások ellenőrzése. 

A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 

A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának 

vizsgálata. 

A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata. 

Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálataa SELV 

és PELV esetében. 

A védőelválasztás vizsgálata. 

A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata. 

A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata. 

A villamosszilárdság vizsgálata. 
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A polaritás vizsgálata. 

A hőhatások vizsgálata. 

A feszültségesés vizsgálata. 

A működés vizsgálata. 

A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 

dokumentálása. 
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki gyakorlatok 

Szerszámok 

Mérések 

Mechanikai és villamos kötések 

10023-12 

Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata 

Csatlakozó vezetékek 

Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések 

Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

Villámvédelem 

Épületvillamossági mérések gyakorlat 

A munka megkezdése előtt, a munka-

folyamatban és a munka átadásakor 

szükség szerint mérések és vizsgálatok 

végzése 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok 

végzése 

Hiba meghatározáshoz mérések, 

vizsgálatok elvégzése 

Szerelői ellenőrzés végzése, 

dokumentálása 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 

 

Műszaki gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

 

Szerszámok 

Kézi szerszámok. 

  Mérőeszközök. 

  Rajzeszközök. 

  Jelölő eszközök. 

  Fűrészelés. 

  Reszelés. 

  Menetkészítés. 

  Nyírás. 

  Forrasztás. 

Gépi szerszámok. 

  Fúrógép. 

  Köszörűgép. 

  Sarokcsiszoló. 

Megmunkáló gépek. 

 

Mérések 

Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Hosszúság. 

  Szög. 

  Fordulatszám. 

Villamos alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Villamos mennyiségek. 

  Egyen- és váltakozó feszültség. 

  Egyen- és váltakozó áramerősség. 

  Villamos teljesítmény. 

  Vezetékek folytonosság vizsgálata. 

 

Mechanikai és villamos kötések 

Mechanikai kötések. 

  Csavarkötések. 

  Szegecskötések. 

  Ragasztott kötések. 

  Forrasztott kötések. 

Villamos kötések. 

  Csavaros kötések. 

  Egyéb kötőelemekkel végrehajtott kötések.(WAGO,stb.). 
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  Forrasztott kötések. 

 

 

10023-12 Épületvillamossági szerelés modul 

 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Csatlakozó vezetékek 

Nullázás, EPH kialakítása. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata. 

Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása. 

Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 

Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése. 

Földelés készítése. 

 

Épületvillamossági hálózatok, berendezések 

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése. 

Helyszíni felmérés végzése. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása. 

A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend 

meghatározása. 

Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások 

alkalmazása a szerelésnél. 

Falon kívüli szerelési módok alkalmazása. 

Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása. 

Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. 

A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint 

világítási vezérlések szerelése. 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású 

áramkörök szerelése, javítása. 

A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. 

Előírások alkalmazása a munka során. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. 

 

Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

EPH fogalma, kialakítása. 
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Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása. 

Érintésvédelmi osztályok. 

Védővezető állapotának ellenőrzése. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

 

Villámvédelem 

 

Külső villámvédelmi berendezés szerelése. 

Belső villámvédelem kialakítása. 

D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása. 

A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a 

szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása. 

 

 

Épületvillamossági mérések gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka 

átadásakor szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése 

Mérési biztonságtechnika biztosítása. 

Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása. 

Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 

Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása, 

betartása. 

Vezetőfolytonosság ellenőrzése. 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 

Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 

Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont 

megkeresése. 

 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése 

A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása. 

Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Földelési ellenállás mérése. 

Megvilágítás mérése. 
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Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 

betartatása. 

 

Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése 

Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele. 

Hibajelenségre vonatkozó információk. 

Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők. 

Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése. 

Mechanika mérések. 

Villamos mérések. 

Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 

Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Folytonossági vizsgálat. 

Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, 

betartatása. 

Hiba helyének meghatározása. 

Hiba meghatározása. 

 

Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása 

A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban). 

A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján. 

A berendezés épségének ellenőrzése. 

Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 

A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése. 

A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 

A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása. 

A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása. 

A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 

A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének 

ellenőrzése. 

A vezeték csatlakozások ellenőrzése. 

A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 

A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának 

vizsgálata. 

A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata. 

Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálata a 

SELV és PELV esetében. 

A védőelválasztás vizsgálata. 

A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata. 

A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata. 

A villamosszilárdság vizsgálata. 

A polaritás vizsgálata. 
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A hőhatások vizsgálata. 

A feszültségesés vizsgálata. 

A működés vizsgálata. 

A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 

dokumentálása. 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakgimnázium 

XIII. Informatika ágazati alapozás 9-12 évfolyam közös: 

54 481 01 CAD-CAM Informatikus 

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 
főszakképesítésekhez 
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9. 
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10. 
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11. 
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évf. 
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11996-16 Információtechnológiai alapok IT alapok 1 1 – – 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. – 1 1 1 

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás 1 1 1 1 

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 2 2 – – 

12010 -16 Nyílt forráskódú rendszerek 
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Linux alapok – – 1 – 

12006-16 Irodai szoftverek haladó szintű 
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Irodai szoftverek – – – 1 

12009-16 Informatikai szakmai 

orientáció 
IT szakorientáció 1 1 – – 

Gyakorlat 

11996-16 Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat 2 1 – – 
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Hálózati ismeretek I. 
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11625-16 
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 IT alapok 9. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 
Témakörök Tartalmak 

Munka- és 

környezetvédelmi 

ismeretek 

2óra 

 

 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi 

eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

Bevezetés a 

számítógépes 

architektúrákba  

34óra 

 
 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák 

kezelése. 

 Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési 

elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 

 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 

 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, 

virtualizáció, játék, HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI 

szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 
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Programozás 9. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Bevezetés a 

programozásba 

18óra 
 

 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

gyakorlati témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a 

motiváció erősítése a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett 

ismeretekre, így nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk 

kell a tanulóknak ennek a résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan 

időtöltésről van szó, hanem egy olyan közös játékos tevékenységről, 

melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg olyan készségeket 

(algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel 

és oktatási portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében 

az alábbi tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel 

egyszerűbb feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két 

rövidebb kurzus közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú 

eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú 

portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány 

egyszerűbb probléma, feladat közös, játékos formában történő 

megoldására kerül sor. 

Weboldalak 

kódolása 

18óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak 

felépítésével, a HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, 

megértsék a stíluslapokat és JavaScriptet használó HTML oldalak 

működése mögötti logikát. (A JavaScripttel történő magasabb szintű 

ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó 

gyakorlati órákon képesek lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában 

célszerű módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és 

stíluslapok segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be 

tudnak illeszteni és fel tudnak használni kész JavaScript kódot.  

A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt 

nyújtó weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható 

népszerű keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei 

(tagek), valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: 
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Témakörök Tartalmak 

megjegyzés, !DOCTYPE, html, head, meta, link, title, script, body, p, 

h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, 

dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, 

border*, margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-

index, rel, data*, *width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-

spacing, line-height, text-align, vertical-align, text-justify, text-transform, 

font, font-family, font-size, font-stretch, font-style, text-decoration, list-

style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több jellemzőt jeleznek, pl. margin-

left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló 

célú beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A 

Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek 

bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív 

weboldalszerkesztés bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” 

alkalmazás készítése alert függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a 

weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja 

(például animált megjelenítések megvalósítására). 
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IT szakmai angol nyelv 9. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Hallás utáni 

szövegértés 

24óra 
 

 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni 

szövegértést fejlessze, és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli 

kommunikációra. A diákok számára az informatika területe vonzó 

és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg nemzetközi 

kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez 

könnyebbé teszi számukra az ilyen típusú hallott szövegek 

megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai ismereteket 

feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti 

ismétléssel. A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban 

csak nagyon egyszerű, alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, 

megértése egy laikus számára se okozzon nehézséget. Célszerű 

olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő 

bemutató) is segíti. A videó kiváltható hasonló szakmai szintet 

feldolgozó, animációval ellátott és narrációval vagy párbeszéddel 

kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók többszöri 

megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására. 

Szóbeli 

kommunikáció 

12óra 

 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző 

témakör során nem feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, 

ebben a részben a legfontosabb feladat, hogy önállóan beszéljenek 

egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy más 

informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban 

párbeszédet folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott 

szakmai témában, vagy kiválaszthatják valamelyik előző 

témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét ismétlik el, 

adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor 

kérni az osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a 

bemutató pár perces szövegét előadni. Legyen lehetőség kiegészítő 

eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert ez megkönnyítheti az 

előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell 

párbeszédet folyatni a tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan 

témaköröket és szituációs helyzeteket érdemes keresni, ami közel 

áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a kedvenc PC-s 

játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány 

gyakori és jól használható fordulatot és kifejezést előre 

megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi 

szerkezeteket vagy nagyon választékos szókincset használjanak, a 

hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

Szóbeli 

kommunikáció IT 

környezetben 

projekt alapon 

36óra 

 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a 

szóbeli kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben 

a két készség elmélyítését végezzük egy izgalmas projekt 

keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk 

kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának 

a szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját 

készítésű pár perces videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket 

(mintaként az első témakörben megtekintett videók szolgálhatnak). 

A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és meg kell szólalnia a 

videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató stúdióbeszélgetésként, 
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Témakörök Tartalmak 

párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón 

egy videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég 

eladásért felelős részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve 

ügyfélként vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a termék 

bemutatása, az ár és a terméktámogatás részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai 

eszközt használhatnak, így például a videót akár a saját mobil 

telefonjukkal vagy tabletjükkel is rögzíthetik. Ügyeljünk 

ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. Nem 

szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a 

technikai kivitelezés töltse ki. 
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IT szakorientáció 9. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Informatikai 

munkakörök 

36óra 
 

 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT 

munkaerőpiacról, a  legtipikusabb informatikai munkakörökről és a 

munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákról. A 

témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető 

munkakörökről, valamint a lehetséges karrierutakról. A tanulók 

megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket, 

illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén 

többek között az alábbi kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 
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IT alapok gyakorlat 9. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Hardvertechnikai laboratórium 

 
Témakörök Tartalmak 

Biztonságos labor és 

eszközhasználat 
4óra 

 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, 

kábeltesztelő) használata. 

Számítógép 

összeszerelése 
48óra 

 

 

Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek 

kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

 Számítógép alkatrészek cseréje. 

 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető 

alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák 

kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése.. 
Telepítés és 

konfigurálás  

20óra 

 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának 

ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok 

költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő 

használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

Megelőző 

karbantartás  

12óra 

 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-

mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása 

korábbi időpontra. 
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Témakörök Tartalmak 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 
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Programozás gyakorlat 9. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Bevezetés a 

programozásba 
 36óra 

 

 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan 

futó azonos nevű elméleti témakör elsődleges célja a tanulói 

érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a programozás tantárgy 

tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett 

ismeretekre, így nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül 

tudniuk kell a tanulóknak ennek a résznek a végén. Ugyanakkor 

nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan közös 

játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül 

szereznek meg olyan készségeket (algoritmizálás és programozás 

szemlélete, vezérlési szerkezetek, változók ismerete stb.), melyek a 

későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó 

eszközökkel és oktatási portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. 

Ennek keretében az alábbi tevékenységeket kell elvégezni: 

az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, 

problémák megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári 

segítséggel 

egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, 

illetve tanári segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik 

portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti 

témakörnél ismertetekkel. 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy 

nagyobb projektet készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak 

egyedül is, de javasolt 2-4 fős csoportokat szervezni egy-egy 

projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet bízni a 

diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben 

elvégezhető legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb 

tevékenységekhez képest. A projekt megvalósítása során kívánatos, 

hogy ne csak a témakör során megszerzett ismereteket használják 

fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és készséget 

is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető 

hasonló szemléletű projekttípusokkal): 

Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

Játék készítése Koduval 

Minecraft projekt 

Lego robot építés és programozása egy speciális feladat 

végrehajtására 

Weboldalak 

kódolása  
36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során 

megismert HTML5 és a CSS3 alapok segítségével képessé váljanak 

a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített 

vizsgálati eszközével vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl 

Firebug), tesztcélú módosítások elvégzése a html kódban és a 

stílusokban. 

meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában 

célszerű módosítások végrehajtása; 

egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok 

segítségével a formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk 

tartozó jellemzők alkalmazása feladatok megoldásakor; 
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hivatkozások és képek beillesztése, táblázatok készítése, stílusok és 

stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS szelektorok és 

attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, 

de igényes, reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen 

használható WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan 

hozzanak létre egyszerű weboldalt, majd ennek vizsgálják meg a 

forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A tanulók a 

WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, 

Joomla, Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap 

létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 

órában elkészíthető komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek 

témáját a tanulók is kiválaszthatják. Fontos azonban odafigyelni, 

hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS jellemzők 

többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív 

dizájn kialakítására is. 
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IT szakorientáció gyakorlat 9. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Számítógép szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Informatikai 

munkakörök 

72óra 
 

 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a 

tanulók a lehetséges informatikai karrierutakkal kapcsolatban 

szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy számítógépes 

laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék 

ki ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy 

projektmunkát és be kell azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan 

munkakört kell kiválasztaniuk, ami a legközelebb áll hozzájuk, és 

azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt munkában ki 

kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai 

tudásra és készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör 

betöltéséhez szükséges előtanulmányokra és végzettségekre. 
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IT alapok 10. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 
Témakörök Tartalmak 

Szoftverismeretek  

28óra 

 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának 

szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és 

rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs 

rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

 Hibakeresési folyamat lépései. 

Információtechnológiai 

biztonság alapjai  

8óra 

 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, 

spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek 

ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, 

hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (socialengineering, 

phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés 

lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági 

beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 

 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, 

számítógép, hálózati hozzáférés). 

 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer 

szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási 

módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme.. 

 



16 

Programozás 10. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

A Java vagy C# 

nyelv alapjai  

18óra 

 
 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv 

alapjainak letétele, a kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével a 

kapcsolódó gyakorlati órákon képesek lesznek: 

az integrált fejlesztői környezet használatára 

konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások 

létrehozására egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és 

vezérlési szerkezetek alkalmazásával 

szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, 

specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és 

definiálása, az azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a 

tiszta kód alapelvei szerint 

elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt 

adattípusok jellemzői, típuskonverzió. 

összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és 

mátrixok), struktúrák (rekordok), lista (szótár), halmaz 

értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések 

kiértékelésének szabályai. 

vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával 

valósítják meg. Az alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy 

megoldandó probléma eszközeként kerül elő, nem a leírásnak 

megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál nem 

szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz 

(folyamatábra, pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven 

megfogalmazva, alapvető fogalmakkal operálva (pl. ismételd 

minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok 

készítésében előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése 

történhet. Nem probléma, ha a felsoroltak közül nem minden 

fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök lehetőséget adnak 

azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

JavaScript 

18óra 

 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a JavaScript nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt 

webprogramozás alapjaival és a fejlesztés megkönnyítő és 

felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során interaktív weboldalak és egyszerűbb 

webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, 

aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és 
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metódusok, DOM (Document Object  Model), node-ok 

(csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) és text 

(szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, 

onBlur, onFocus események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) 

elhelyezése weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid 

bemutatása (Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 
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Hálózatok I. 10. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Hálózati 

infrastruktúra, 

hálózati operációs 

rendszerek 
11 óra 
 

 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

Fizikai és 

adatkapcsolati réteg 

feladatai, Ethernet 

protokoll 
12 óra 

 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai 

kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

Hálózati és szállítási 

réteg feladatai, 

protokolljai 
13 óra 

 
 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 
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IT szakmai angol nyelv 10. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Írásos angol nyelvű 

szakmai anyagok 

feldolgozása 

24óra 
 

 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg 

megértésére helyezzük a hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb 

készség egy informatikus esetében. A megszerzett tudás rendkívül 

gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és megmaradni 

annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven 

is szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg 

sem közelíti az angolul elérhető anyagokét. Egy-egy speciális 

problémára többnyire csak angol nyelvű portálokon és fórumokon 

lehet megtalálni a választ.  

A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat 

fognak a tanulók tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi 

területekről javasolt angol nyelvű segédanyagokat választani: 

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a 

szakmai tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus 

tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is 

befogadható szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. 

Nem cél, hogy szószerinti, írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, 

hogy a szöveg jelentésének megértése. Hagyjunk időt a tanulóknak 

az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy szó 

jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de 

semmiképpen ne engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az 

olvasott szövegről kérhetünk értelmező jellegű, rövidített magyar 

nyelvű összefoglalót. 

Angol nyelvű 

szövegalkotás - 

email 

12óra 

 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így 

általánosnak mondható az a szituáció, amikor különböző 

országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak kell közös 

projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a 

közvetítő nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé 

elterjedt az azonnali üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű 

e-mail formai szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, 

elköszönés) és általános formuláit. Érdemes a gyakran előforduló 

élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni késedelem 

miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a 

tanulókkal. Minél több ilyen építőkockát ismernek, annál 

könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák majd meg a saját 

leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. 

Kezdetben rövid és egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör 

végén már várjunk el 10-12 mondatból és érdemi információkból 

álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős csoportban 

végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra 

másolatban mindig tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti 

és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

Keresés és 

ismeretszerzés 

angol nyelven 

12óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen 

jellemző a gyakorló informatikus szakemberekre. A végtelennek 

tekinthető internetes tudástár és a hatékony keresőeszközök 

lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan előforduló 
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Témakörök Tartalmak 

 problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül 

megtaláljuk a választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban 

függ attól, hogy mennyire célszerűen tudjuk összeállítani az angol 

nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen gyorsan tudjuk a 

találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra 

legrelevánsabb elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi 

kompetenciák szükségesek, legalább olyan fontos, hogy a 

kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt kereső 

személy. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb 

ismereteket nyújtson. A mai internetes kereső eszközök már kellő 

intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy akár szavak 

felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott 

kérdésekre is jól használható találati listával válaszoljanak. A 

témakör során a válaszok értelmezését helyezzük a fókuszba. 

A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan 

szakmai területen, ahol még nem rendelkeznek számottevő 

ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez 

megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek 

keretében az alábbi kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre 

egy helyen megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy 

ezúttal minden lépés megtételéhez új forrást használjanak. A 

tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg egyszerű 

angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék 

mellé a keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a 

találati lista hányadik elemében találták meg a választ. 

Szóbeli 

kommunikáció IT 

környezetben 

projekt alapon 

24óra 

 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a 

tanulók, amellyel az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló 

szövegalkotásnak, valamint az írásbeli kommunikációnak a 

készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt 

folytatása is, de a tanulók választhatnak új projekttémát is 

maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására 

szolgáló brosúra elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik 

a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt begyűjteni a 

népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezése 

után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk fel a 

tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a 

meglévő angol nyelvű forrásokból nem megengedett. A 

projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és 

megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült 

dokumentumot angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék 

el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai 

eszközt használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz 

hasonlóan ügyelni kell, hogy most se a technikai megvalósítással 

teljen el az idő. 
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IT szakorientáció 10. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Szakmai alapozás 

36óra 
 

 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk 

kiválasztott informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai 

kompetenciák és elméleti ismeretek önálló megszerzéséhez. A 

témakör szorosan kapcsolódik az IT szakorientáció tantárgy azonos 

nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló ismeretszerzéshez ad a 

tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben 

megszerezhető hat szakképesítés közül. A választást az előző 

témakörben kapott információkra és saját érdeklődési körök 

alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt 

kell elérni, hogy a tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan 

dönthetnek, az adott területet kockázat nélkül feltérképezhetik, a 

választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A témakör és a 

hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára 

nem ideális az a terület. Szerencsésebb esetben a tanulmányok 

megerősítik a döntést, és az önálló ismeretszerzés keretében olyan 

alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami megalapozza 

szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló 

ismeretszerzés, aminek az összegzését és tapasztalatait az elméleti 

órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. A tanár a klasszikus 

pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 
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IT alapok gyakorlat 10. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év gyakorlat 

Hardvertechnikai laboratórium 

 
Témakörök Tartalmak 

Telepítés és 

konfigurálás  

24óra 

 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, 

szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 

 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, 

vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. 

 Virtuális gép telepítése. 

Megelőző 

karbantartás  

12óra 

 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok 

telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, 

töredezettség-mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer 

visszaállítása korábbi időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 
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Programozás gyakorlat 10. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

A Java vagy C# 

nyelv alapjai 
36 óra 

 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során 

megismert programozási nyelv alapok segítségével képessé 

váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és 

konstansok deklarása és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és 

logikai műveletek elvégzése, karakterláncok és tömbök kezelése, 

kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat 

megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb 

problémák vagy feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb 

alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Nem szükséges 

feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus környezet 

a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon 

felsorolt ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként 

kell előkerülniük, a feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő 

lineáris sorban haladva kell elvégezni. Nem feltétlenül szükséges az 

összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a részben a 

gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget 

adnak a kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

A JavaScript 
36 óra 

 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti 

témakörben megtanult JavaScript ismeretek felhasználásával 

képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, 

esemény vezérelt weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus 

megjelenésű weblap létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb 

problémák vagy feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb 

alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az elméleti órákon 

felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 

megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell 

rá, hogy a feladatok gyakorlati megvalósításként lefedjék az 

elméleti témakörben ismertetett valamennyi fontos ismeretet. A 

jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 
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Hálózatok I. gyakorlat 10 évfolyam 
2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Csatlakozás egy 

hálózathoz, a 

kapcsoló 

alapkonfigurációja 
 26óra 

 
 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és 

lehetőségei (konzol, telnet, SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, 

súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

Vezetékes és vezeték 

nélküli kapcsolódás 

helyi hálózathoz 
 26óra 

 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll 

adategységek (PDU-k) elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található 

eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy 

végberendezés csatlakoztatása egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése 

adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

Forgalomirányítási 

alapok, adatfolyam 

kezelés 
 20óra 

 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 
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Témakörök Tartalmak 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon 

követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése 

adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése 

adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 
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IT szakorientáció gyakorlat 10. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Számítógép szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Szakmai alapozás 

36óra 

 
 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen mentori segítséggel, de alapvetően 

önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai kompetenciákat és 

gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 
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Hálózatok I. 11. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

IPv4 és IPv6 címzési 

struktúra, alhálózatok 
10 óra 

 
 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

Alkalmazási réteg 

protokolljai, 

hálózatbiztonság 
8 óra 

 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, 

SMTP, DHCP, DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

Kapcsolt helyi 

hálózatok és VLAN-

ok 
8 óra 

 

 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

Forgalomirányítási 

ismeretek 
10 óra 

 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és 

szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 
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Programozás 11. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 
Témakörök Tartalmak 

Programozási 

típusfeladatok 
 11óra 

 

 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben 

felmerülő programozási típusfeladatokat bemutassa. A 

feladatmegoldás közben a korábban tárgyalt adattípusok és 

vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek 

lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során elkészíteni a 

típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás 

folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, 

eldöntés, szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris 

keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

Haladó szintű 

programozás Java 

vagy C# nyelven 
25óra 

 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a 

szoftverfejlesztés korszerű technikáival, ezen belül is elsősorban az 

objektum orientált programozás (OOP) alapelveivel. Nem cél, hogy 

a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, viszont 

lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás 

szemléletét és logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika 

előnyeit. A témakör másik célja, hogy megalapozza az 

eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 

témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek 

segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 

során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus programok 

létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP 

környezetben, a két „világ” kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, 

események, konstruktor, destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid 

áttekintése (egységbezárás, öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető 

szempontjai; grafikus felületet megvalósító technológiák; statikus 

és reszponzív felület készítését támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, 

parancsgomb, opciógomb, kapcsolókeret 
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- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők 

létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, 

gyűjtemények 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

Linux alapok 11. évfolyam 
1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 
Témakörök Tartalmak 

Bevezetés a 

Linuxba 
 4óra 

 

 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux 

bemutatása, valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

Nyílt forráskódú üzleti modell. 

Linux története. 

Linux hardverek sokszínűségének. 

Kernel fogalma és a verziók számozása. 

Linux disztribúciók. 

Grafikus és parancssori felület. 

Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

Linux parancssor 

használata 
4óra 

 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, 

valamint a parancssor használatakor rendelkezésre álló súgó 

lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör 

tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, -

-help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

File és könyvtár 

kezelés, tömörítés 
4óra 

 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a 

fájlok és mappák tömörített archívba való elhelyezésének 

bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása 

során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

Bevezetés a 

héjprogramozásba 
8óra 

 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás 

bemutatása, a shell programozás alapjainak letétele, a tanulók shell 

programozásba való bevezetése. Az alábbi felsorolás tartalmazza a 

témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 
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– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
8óra 

 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói 

fiókok kezelésébe. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör 

tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az 

/etc/default/useradd fájl. 

– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

Jogosultságok 

beállítása 
8óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és 

könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod 

utasítás. 
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Programozás gyakorlat 11. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Programozási 

tipusfeladatok 
22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti 

témakörben megtanult ismeretek felhasználásával képessé váljanak 

a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási 

típusfeladatok felismerésére és a megoldás rutinszerű 

megvalósítására 

függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának 

részeként oldják meg a típusfeladatokat.  

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

Haladó szintű 

programozás Java 

vagy C# nyelven 
50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti 

témakörben megtanult ismeretek felhasználásával képessé váljanak 

a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok 

megoldásához (konstruktorok, mezők, jellemzők, metódusok, 

események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő 

lista, parancsgomb, opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása 

feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel 

és érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként 

tervezzék meg és készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és 

a polimorfizmus gyakorlati alkalmazása. A témakör második 

részében egy nagyobb objektum orientált programozási feladatként 

(projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt grafikus 

alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 
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Hálózatok I. gyakorlat 11 évfolyam 
3óra/hét, 108 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

IP címzés a 

gyakorlatban 
 30óra 

 
 

 Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC 

használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 

használatával 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 

Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

Szerver-kliens 

kapcsolódás, 

hálózatbiztonság 
 30óra 

 

 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati 

kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

Kapcsolódás 

folyamata és a VLAN-

ok használata 
 27óra 

 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök 

segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság 

konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 
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VLAN biztonság megvalósítása 

Statikus és dinamikus 

forgalomirányítás 
 21óra 

 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és 

ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-

stick” forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és 

ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű 

kapcsolóval és hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus 

útvonalak konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus 

útvonalak konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 
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Linux alapok gyakorlat 11. évfolyam 
2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 

Számítógép szaktanterem 
Témakörök Tartalmak 

Linux parancssor 

használata 
6óra 

 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű 

elsajátíttatása. A tanulók legyenek képesek Linux parancsokat 

használni, az egyes utasítások szintaktikáját, a paraméterek 

használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a 

témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. 

whoami, uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which 

utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

File és könyvtár 

kezelés, tömörítés 
12óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan 

egyszerű fájl- és könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és 

könyvtárakat archiválni és tömöríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

Könyvtártartalom kilistázása. 

Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, 

gzip, és zip/unzip utasítások használata. 

Bevezetés a 

héjprogramozásba 
14óra 

 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem 

cél, hogy a tanulók képesek legyenek egy összetett szkript 

megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és a 

vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A 

témakör feldolgozása során ismerjenek meg legalább egy szkriptek 

megírására alkalmas parancssori szövegszerkesztő programot. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

Hálózati beállítások 

ellenőrzése, 

konfigurációja 
6óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati 

beállítások ellenőrzésére, azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping 

utasítással.. 

Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

A netstat program használata. 
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Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

Az ssh utasítás. 

Csomag- és 

processzkezelés 
8óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux 

rendszerben csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a 

telepített csomagok listáját megjeleníteni. Tudják továbbá 

megnézni a futó processzeket, azok futását szükség esetén 

megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása 

során feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
12óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori 

eszközökkel csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, 

módosítani, az egyes felhasználókat csoportokhoz hozzárendelni. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, 

groupmod utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, 

userdel és usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

Jogosultságok 

beállítása 
14óra 

 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és 

könyvtáraknak a tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, 

azok megváltoztatására. Tudják az olvasási, írási és végrehajtási 

jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a 

témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának 

meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown 

utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 
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Hálózatok I. 12. évfolyam 
1 óra/hét, 31 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Forgalomirányítási 

ismeretek 
13 óra 

 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, 

RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

A biztonságos 

hálózat, 

forgalomszűrés 
10 óra 

 

A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

IP szolgáltatások 
8 óra 

 

 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver 

konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 
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Programozás 12. évfolyam 
1 óra/hét, 31 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Adatbázis-kezelő 

alkalmazások 

készítése  

16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-

kezelő alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az 

adatbázisok alkalmazásból történő elérésének, lekérdezésének és 

manipulálásának technikájára koncentrál. Kiemelt jelentőségű az 

SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A saját 

adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a 

legfontosabb tervezési alapelveket, de azt csak a praktikum 

szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem alkalmazható ismeretek 

mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör 

során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek 

segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 

során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges 

kulcsok, idegenkulcsok, indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, 

adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, 

DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java 

vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a 

kiválasztott szerver oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat 

megvalósításának bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

Összefoglaló 

projektfeladat  

15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes 

elméleti témakör anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt 

kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

JavaScript ismeretek 

egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, 

függvények Java vagy C# környezetben 

programozási típusfeladatok 

az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

a tiszta kód készítésének alapelvei 

tesztelés és hibakeresés 

grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, 

eseménykezelés 

adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 
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Irodai szoftverek 12. évfolyam 
1 óra/hét, 31 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Haladó szintű 

szövegszerkesztési 

ismeretek 

13 óra 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges 

dokumentumok által kínált haladó szintű lehetőségek bemutatására 

szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy 

formátum megadásával; 

dokumentumok különböző nézetei; 

hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű 

beállítások; 

sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők 

lehetőségei; 

speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

képek, ábrák, alakzatok; 

diagramok, szervezeti diagramok; 

képletszerkesztő; 

táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható 

képletek. 

Makrók: 

makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, 

módosítása; 

makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

Haladó szintű 

táblázatkezelési 

ismeretek 

15 óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok 

által kínált haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi 

felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

munkafüzet natív formátumai; 

importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

keresés munkafüzetekben; 

hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

oldalbeállítások; 

sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

feltételes formázások lehetőségei; 

adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának 

lehetőségei; 

sablonok, stíluskészletek; 

egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 
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Témakörök Tartalmak 

élőfej, élőláb, vízjel; 

munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők 

használata; 

munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, 

alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

név mező használata hivatkozásként képletekben; 

összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

grafikonok és diagramok; 

diagramstílusok; 

diagramok tulajdonságai; 

sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, 

módosítása; 

makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

Irodai szoftverek 

integrált 

alkalmazása 

3 óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek 

bemutatására szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba 

ágyazott, csatolt táblázatok és diagramok használatára. Ki kell 

emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint hátrányait, hogy 

a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást 

tudják választani. 
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Programozás gyakorlat 12. évfolyam 
2 óra/hét, 62 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Adatbázis-kezelő 

alkalmazás készítése 
32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti 

témakörben megtanult ismeretek felhasználásával képessé váljanak 

a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére:  

adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és 

futtatása SQL szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  

INSERT, UPDATE, DELETE) 

Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és 

létrehozása SQL szerveren 

adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és 

manipulálása, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy 

C# nyelven) 

adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és 

manipulálása, egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások 

készítése szerver oldali script nyelv és Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és 

gyakorlatot szerezzenek a tanulók az SQL nyelv használatában. 

Ennek érdekében meglévő többtáblás adatbázisban egyszerűbb, 

majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver 

környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes 

adatbázis-kezelő alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is 

maguk tervezik meg. A webes alkalmazás során nem cél, hogy a 

szerver oldali script nyelv használatában mélyebb ismereteket 

szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített 

szerver oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést 

megvalósító oldalt biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával 

tudják majd az adatbázis-elérés szerver oldali részét megvalósítani. 

Összefoglaló 

projektfeladat 
30óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati 

készségek ismétlő összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb 

projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az 

elkészült projektnek meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell 

lennie 

minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget 

felhasználjon 

készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés 

legfontosabb lépéseit, valamint az alkalmazás céljának és használati 

módjának rövid leírását 

a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb 

csoportokban dolgozzanak a projekten. 
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Hálózatok I. gyakorlat 12 évfolyam 
2óra/hét, 62 óra/év gyakorlat 

Informatikai szakterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Statikus és dinamikus 

forgalomirányítás 
30 óra 

 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, 

ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

Biztonságos hálózatok 

kialakítása, 

forgalomszűrés 
16 óra 

 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

IP szolgáltatás a 

gyakorlatban 
16 óra 

 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver 

konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és 

ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 
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Irodai szoftverek gyakorlat 12. évfolyam 
2 óra/hét, 62 óra/év elmélet 

Számítógép szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Haladó szintű 

szövegszerkesztési 

ismeretek 

20 óra 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a 

szöveges dokumentumok által kínált haladó szintű lehetőségek 

használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok 

kezelésének lehetőségei;  

a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott 

szöveg vagy formátumbeállítása segítségével; 

dokumentum nézetek célszerű használata; 

hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos 

tördelések; 

karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű 

beállítások; 

formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok 

módosítása; 

többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők 

alkalmazása; 

speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus 

javítás alkalmazása, beállításainak módosítása; 

jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások 

kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

képletszerkesztő használata; 

táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban 

használható képletek alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 

egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, 

módosítása 

makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

Haladó szintű 

táblázatkezelési 

ismeretek 

28 óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, 

begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok 

kezelésének lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú 
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források felhasználásával;  

a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

keresés munkafüzetekben; 

hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

oldalbeállítások módosítása; 

sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

feltételes formázások létrehozása; 

adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok 

módosítása; 

egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

élőfej, élőláb, vízjel; 

munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, 

használata; 

munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, 

alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

név mező használata hivatkozásként képletekben; 

összesítések, részösszegek használata; 

függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

autoszűrők alkalmazása; 

irányított szűrések; 

rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

váltás diagramstílusok között; 

diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, 

cellarácsokkal, ismétlődő sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 

egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, 

módosítása; 

makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

Irodai szoftverek 

integrált 

alkalmazása 

14 óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának 

begyakoroltatására szolgál. A rendelkezésre álló időkeretben 

projektfeladatok segítségével kell szöveges dokumentumokban 

alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok 

használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy 

méretű, fejezetekre bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó 

dokumentum elkészítése legyen, ahol a szövegszerkesztésben és a 

táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a lehető legtöbb 

elemet használni kell. 
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Foglalkoztatás II. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 15 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 

Témakörök Tartalmak 

Munkajogi alapismeretek  
3óra 

 

 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),  

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 

létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 

vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 

jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás:  fajtái:  atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 
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(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
Munkaviszony létesítése  

4óra 
 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés  
4óra 
 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, 

motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 

Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 
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Munkanélküliség  

4óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 

történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési 

kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 

felépítése, Nemzeti Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség 

feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Foglalkoztatás  I. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

2 óra/hét, 62 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
 

 

 

 

 

 

Témakörök Tartalmak 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
8óra 
 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, 

illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy 

szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

      



8 

Témakörök Tartalmak 

képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
Nyelvtani 

rendszerezés 2 
8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a  módbeli segédigék (lehetőséget, 

kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely 

révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és 

személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz 

és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a 

munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ 

kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak 

pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 

eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes 

legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
24 óra 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 
Munkavállalói 

szókincs  
22 óra 

 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon  

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka 

lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs 

levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
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Témakörök Tartalmak 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 
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Hálózatok II. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai terv rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. Csoportos munkaformák körében     
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5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Redundancia 

szükségessége és 

megoldásai  

18 óra 

Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

Hibatartomány meghatározása 

LAN redundancia jelentősége, szerepe, megvalósítási lehetősége 

OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémái 

Redundáns kapcsolt hálózat protokolljai 

Feszítőfa protokoll (STP) feladata és működése 

Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) feladata és működése 

PVST+ áttekintése 

STP hibakeresés 

Forgalomirányító redundancia szükségessége, lehetőségei 

First Hop Redundancy Protocols (FHRP) feladata és működése 

Hot Standby Router Protocol (HSRP) feladata és működése 

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) feladata és működése 

EtherChannel port összevonás előnyei, megvalósítása, konfigurációja 

Port Aggregation Protocol (PAgP) és Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

működése 

Vezeték nélküli LAN 

6 óra 

Vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák 

WLAN összetevők 

WLAN topológiák 

WLAN működése, megvalósítása 

WLAN biztonság (támadási típusok, védelem) 

Haladó szintű 

dinamikus 

forgalomirányítás 
24 óra 

Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 működése 

OSPF szomszédsági viszony 

DR/BDR választás menete 

OSPF területek jelentősége 

Többterületű OSPF működése 

OSPF hibaelhárítás 

EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

EIGRP működése, szomszédsági viszonyok 

EIGRP szomszédtábla, topológiatábla, irányítótábla 

DUAL algoritmus 

EIGRPv6 

EIGRPv4 és EIGRPv6 ellenőrzése 

BGP tulajdonságai, szerepe, feladata 

WAN technológiák A WAN és az OSI modell kapcsolata 
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Témakörök Tartalmak 

és kapcsolatok 
27 óra 

WAN összetevők és eszközök 

WAN csatlakozási módok 

Soros kommunikációs szabványok 

PPP működése  

PPP hitelesítés megvalósítási lehetőségei 

Frame Relay alapok 

Hálózati címfordítás (NAT) megvalósítása 

PPPoE protokoll feladata, működése, beállítása 

eBGP szerepe, feladata, alapszintű beállítása 

Hálózat biztonság, 

hálózat monitorozás, 

hibajavítás 
17 óra 

LAN biztonsági beállítások 

Site-to-site VPN feladata, lehetőségei 

Remote-access VPN feladata, lehetőségei 

DMVPN működése, feladata, lehetőségei 

Generic Routing Encapsulation (GRE) feladata, működése 

IPsec keretrendszer feladata, működése 

Syslog protokoll működése, üzenetformátumok 

NTP protokoll jelentősége 

SNMP és SNMPv3 protokoll működése, feladata 

Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök áttekintése 

Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

Viszonyítási alap jelentősége 

QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

Porttükrözés használata hálózat monitorozáshoz 

Hálózat programozás, mint új tendencia, megjelenése 
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IT hálózat biztonság 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

1,5 óra/hét, 47 óra/év elmélet,  

IKT eszközökkel felszerelt szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai terv rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 
Témakörök Tartalmak 

Az IT 

hálózatbiztonság 

alapjai  
16 óra 

Hálózatbiztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, 

hálózatbiztonsági házirendek. 

Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 

Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

Titkosítási módszerek, szabványok 

Hálózatbiztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

Hálózatbiztonság, veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés 

Az IT 

hálózatbiztonság 

megvalósítása 
31 óra 

Eszközök monitorozása és menedzselése 

Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog, NTP) 

Hitelesítés, engedélyezés és tevékenység-követés (AAA) alapfogalmai, 

konfigurálása, hibaelhárítása 

Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.  

Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök 

Hozzáférés-vezérlés listák 

Behatolás detektálása és megelőzése (IDS, IPS) 

LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai 

VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati 

hozzáférési módszerek a vállalati hálózatokban  

Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás 
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Szerverek és felhőszolgáltatások 
2/14. ; 5/13.  évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése X    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása X    

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.2. Üzemelési hibák szimulálása és  X   
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megfigyelése 

7. Szolgáltatási tevékenységek körében     

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

7.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 
Témakörök Tartalmak 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 
33 óra 

 

Windows Server kiadások és licencelési módjuk 

A hardverkövetelmények meghatározása 

A telepítési módok áttekintése 

Frissítés és migráció 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager 

segítségével 

PowerShell alapok 

A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 

Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

(megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 

A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

Hálózati alapszolgáltatások áttekintése 

Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, 

engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) 

Címtárszolgáltatás alapok 

A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és 

szervezeti egységek) 

Active Directory haladó ismeretek 

A csoportházirend 

A távoli elérési módok áttekintése 

Virtualizáció Hyper-V-vel 

Terminálszolgáltatás alapok 

A Web- és az FTP szerver 

Adatbázis kiszolgáló 

A Server Core telepítési változat 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 
33 óra 

A szerver hardverkövetelményének meghatározása 

A szerver betöltési folyamatának áttekintése 

A futási szintek meghatározása, azok funkciói 

Linux fájlrendszerek 

A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 

A boot manager működése 

A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 

A csomagkezelők és függőségek áttekintése 

Munka a parancssorban 

Parancssori szűrők áttekintése 

Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 

Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, 

csővezetékek 

Folyamat-menedzsment áttekintése 

Folyamatok futási prioritása 

Alapvető reguláris kifejezések 

Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 

Rendszernaplózás 

Grafikus felhasználói felület beállításai 

Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal 

E-mail továbbítás 

Nyomtatás, nyomtatási sor 
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Témakörök Tartalmak 

Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 

Névfeloldás működése, beállításai 

Címfordítás áttekintése 

Biztonságos adattovábbítás bemutatása 

Forgalomirányítás Linux szerver segítségével 

Biztonsági mentés alapjai 

Webszerver szolgáltatás 

Adatbázis kiszolgáló 

Tűzfal és proxy szolgáltatások (pl. iptables, squid) 

Levelezési szolgáltatások (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, 

POP3, IMAP) 

Linux és Windows 

alapú rendszerek 

integrációja  
12 óra 

 

Windows és Linux rendszerek együttműködése 

Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben 

Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 

Felhőszolgáltatások 
15 óra 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

– Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, fizikai és adatbiztonság 

– Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

– Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

– PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

– Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

– A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 
Felhő alapú szolgáltatások: az infrastruktúra-szolgáltatás (Infrastructure-as-a-

Service, IaaS), a platformszolgáltatás (Platform-as-a-Service, PaaS) és a 

szoftverszolgáltatás (Software-as-a-Service, SaaS) jellemzői 

Infrastruktúta-szolgáltatás 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

– Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

– Virtuális lemezek 

– Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

– Magas rendelkezésre állás biztosítása 

– Skálázhatóság 

– Biztonsági mentés 

– Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 
Adattárolás a felhőben 

– Adatlemezek 

– Fájlmegosztás 

– Menedzselt adattárolási megoldások 

– Adatbázisok 
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Hálózati ismeretek II.  gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

9 óra/hét, 279 óra/év gyakorlat,  

IKT eszközökkel felszerelt szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.4. Információk önálló rendszerezése X    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai tervrajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X   
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

6.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 
Témakörök Tartalmak 

Redundancia 

megvalósítása 

kapcsolt 

hálózatokban  
54 óra 

 

Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

Hálózati operációsrendszerek telepítése 

Hibatartomány meghatározása 

OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémáinak 

meghatározása 

Redundáns kapcsolt hálózat kiépítése 

Feszítőfa protokoll (STP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd 

választásának befolyásolása 

Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd 

választásának befolyásolása 

Rapid PVST+ konfigurálása 

STP hibakeresés 

Forgalomirányító redundancia tervezése 

First Hop Redundancy Protocols (FHRP) protokollok konfigurálása és ellenőrzése 

EthreChannel konfigurálása, ellenőrzése  

EthreChannel hibakeresés 

Vezeték nélküli LAN 

megvalósítása  
18 óra 

Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása 

WLAN eszközök (vezeték nélküli forgalomirányító, hozzáférési pont, kliens) 

konfigurálása  

Hibakeresés WLAN hálózatban 

Hibaelhárítás WLAN hálózatban 

Haladó szintű 

dinamikus 

forgalomirányítás 

megvalósítása 
72 óra 

Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 beállítása 

OSPF működésének ellenőrzése és hibajavítás 

DR/BDR választás befolyásolása 

Többterületű OSPF konfigurálása, ellenőrzése 

Többterületű OSPF hibaelhárítás 

EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

EIGRP konfigurálása IPv4 hálózatban 

EIGRP konfigurálása IPv6 hálózatban 

EIGRPv4 és EIGRPv6 működésének ellenőrzése, hibajavítás 

BGP tulajdonságai, szerepe, feladata, konfigurálása 

WAN technológiák 

és WAN kapcsolatok 

megvalósítása 
81 óra 

PPP kapcsolat konfigurálása 

PPP kapcsolat ellenőrzése és hibaelhárítás 

PPP hitelesítés konfigurációja 

PPP hitelesítés ellenőrzése és hibaelhárítás 

PPPoe konfigurálása 

eBGP konfigurálása 
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Témakörök Tartalmak 

Hálózat biztonság, 

hálózat monitorozás, 

hibajavítás 
54 óra 

Generic Routing Encapsulation (GRE) konfigurálása és hibaelhárítás 

Syslog monitorozás konfigurálása, ellenőrzés és hibajavítás 

NTP konfigurálása 

SNMP konfigurálása, ellenőrzése, hibajavítás 

Porttükrözés használata a hibaelhárításban 

Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök használata 

Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

Viszonyítási alap készítése 

QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 
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IT hálózat biztonság gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

3 óra/hét, 93 óra/év gyakorlat,  

Informatikai labor 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.4. Információk önálló rendszerezése X    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai tervrajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X   
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

6.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 
Témakörök Tartalmak 

IT hálózatbiztonsági 

alapjai 

31 óra 

 

Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása 

Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése, 

helyreállítás 

Hálózati eszközök biztonságának növelése és biztonságos távelérése (ssh, https) 

Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP) 

IT hálózatbiztonság 

megvalósítása 

62 óra 

 

Hálózatbiztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, 

AAA védelem beállítása 

Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN), 

VPN felügyelet 

VLAN-ok biztonsági beállításainak konfigurálása 

IPS konfigurálása, felügyelete 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai 

Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása (https, sftp, tanúsítványkezelés) 

Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás 
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Szerverek és felhőszolgáltatások 
2/14. ; 5/13.  évfolyam 

9 óra/hét, 279 óra/év gyakorlat  

Gyakorlati szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése X    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása X    

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.2. Üzemelési hibák szimulálása és  X   
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megfigyelése 

7. Szolgáltatási tevékenységek körében     

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

7.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 
Témakörök Tartalmak 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 
99 óra 

 

A Windows Server telepítése 

A Windows Server frissítése és migrációja 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz 

segítségével 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével 

PowerShell parancsok és scriptek 

Rendszerfelügyeleti eszközök használata 

Megosztások és tárolók beállítása 

Kvóták és szűrések beállítása 

A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése 

A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása 

Hitelesítés és engedélyezés beállítása 

A fájlrendszer jogosultságainak beállítása 

A Windows tűzfal beállítása 

Az Active Directory telepítése és beállítása 

Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és 

kezelése 

Read-only tartományvezérlő telepítése  

Csoportházirendek beállítása 

Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal 

Távoli elérés DirectAccess segítségével 

A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése 

Virtuális desktop gépek üzemeltetése 

A terminálszolgáltatás beállítása 

A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

A Server Core telepítése 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 
99 óra 

A szerver hardver konfigurálása 

A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási 

szintek között 

A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból 

A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) 

A boot manager telepítése és beállítása 

Megosztott könyvtárak telepítése 

Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése 

Programok telepítése forrásból 

A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, 

egyszerű szkriptek írása) 

Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése 

Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, 

fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) 

Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel 

küldése folyamatnak) 

Folyamatok futási prioritásának módosítása 

Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével 

Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai) 

Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása 

Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése 
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Témakörök Tartalmak 

Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése 

X Window System, képernyőkezelők használata; bejelentkezés a grafikus 

rendszerbe, a grafikus környezet kiválasztása 

Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron) 

Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás 

Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, 

ping, dig, traceroute, tracepath) 

Címfordítással kapcsolatos beállítások 

Hálózati hibaelhárítás 

Névfeloldás működése, beállításai 

Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, 

GnuPG, X11 tunnels) 

Forgalomirányítási beállítások 

A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer 

visszaállítása ezekből 

Apache webszerver telepítése, konfigurálása 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (pl. iptables, squid, ACL, 

kliensazonosítás) 

Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, 

exim, POP3, IMAP) 

Linux és Windows 

alapú rendszerek 

integrációja 
36 óra 

A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének 

beállítása 

Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására 

LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához 

Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével 

 

Felhőszolgáltatások 
45 óra 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

– Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

– Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

– PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

– Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

– A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 
Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

– Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

– Virtuális lemezek 

– Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

– Magas rendelkezésre állás biztosítása 

– Biztonsági mentés 

– Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 
Adattárolás a felhőben 

– Adatlemezek 

– Fájlmegosztás 

– Menedzselt adattárolási megoldások 

– Adatbázisok 
 

 



 

 

 HELYI TANTERV 

7. Informatika szakmacsoport 

XI. Informatika ágazat 

2/14.; 5/13. évfolyam 

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA  

54 481 04 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

Informatikai rendszergazda: 54 481 04 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés 

specifikus 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2 

10827 -12 Hálózati operációs 

rendszerek és szolgáltatások 
Hálózati operációs rendszerek 5,5 

10828 -12 Vállalati hálózatok 

üzemeltetése és felügyelete 

Hálózati ismeretek II. 6 

IT hálózat biztonság 2 

Összes elmélet: 16 

10827 -12 Hálózati operációs 

rendszerek és szolgáltatások 

Hálózati operációs rendszerek 

gyakorlat 
7 

10828 -12 Vállalati hálózatok 

üzemeltetése és felügyelete 

Hálózati ismeretek II. gyakorlat 6 

IT hálózat biztonság gyakorlat 2 

Összes gyakorlat: 15 

Összes óraszám: 31 
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Foglalkoztatás II. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 16 óra/év elmélet 

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 

Témakörök Tartalmak 

Munkajogi alapismeretek  
4óra 

 
 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),  

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 

létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 

vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 

jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás:  fajtái:  atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 
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Témakörök Tartalmak 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
Munkaviszony létesítése  

4óra 

 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés  
4óra 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, 

motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 

Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 
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Témakörök Tartalmak 

Munkanélküliség  

4óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 

történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési 

kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 

felépítése, Nemzeti Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség 

feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Foglalkoztatás  I. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
 

 

 

 

 

 

Témakörök Tartalmak 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
8óra 

 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, 

illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy 

szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
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Témakörök Tartalmak 

képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
Nyelvtani 

rendszerezés 2 
8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a  módbeli segédigék (lehetőséget, 

kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely 

révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és 

személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz 

és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a 

munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ 

kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak 

pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 

eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes 

legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
24 óra 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 
Munkavállalói 

szókincs  
24 óra 
 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon  

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka 

lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs 

levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 
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szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 
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Hálózati operációs rendszerek 
2/14. ; 5/13.  évfolyam 

5,5 óra/hét, 176 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése X    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása X    

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.2. Üzemelési hibák szimulálása és  X   
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megfigyelése 

7. Szolgáltatási tevékenységek körében     

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

7.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 
Témakörök Tartalmak 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 
80 óra 

 

Windows Server kiadások és licencelési módjuk 

A hardverkövetelmények meghatározása 

A telepítési módok áttekintése 

Frissítés és migráció 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server 

Manager segítségével 

PowerShell alapok 

A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 

Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

(megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 

A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

Hálózati alapszolgáltatások áttekintése 

Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, 

engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók 

felügyelete) 

Címtárszolgáltatás alapok 

A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, 

számítógépfiókok és szervezeti egységek) 

Active Directory haladó ismeretek 

A Csoportházirend 

A távoli elérési módok áttekintése 

Network Access Protection 

Virtualizáció Hyper-V-vel 

Terminálszolgáltatás alapok 

A Web- és az FTP szerver 

Adatbázis kiszolgáló 

Levelezési szolgáltatás 

A Server Core telepítési változat 

A Windows Server Backup 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 
80 óra 

A szerver hardverkövetelményének meghatározása 

A szerver betöltési folyamatának áttekintése 

A futási szintek meghatározása, azok funkciói 

Linux fájlrendszerek 

A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 

A boot manager működése 

A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 

A csomagkezelők és függőségek áttekintése 

Munka a parancssorban 

Parancssori szűrők áttekintése 

Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 

Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek 

Folyamat-menedzsment áttekintése 

Folyamatok futási prioritása 

Alapvető reguláris kifejezések 
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Témakörök Tartalmak 

Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 

Rendszernaplózás 

Grafikus felhasználói felület beállításai 

Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal 

E-mail továbbítás 

Nyomtatás, nyomtatási sor 

Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 

Névfeloldás (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) 

Címfordítás áttekintése 

Biztonságos adattovábbítás bemutatása 

Forgalomirányítás Linux szerver segítségével 

Biztonsági mentés alapjai 

Webszerver szolgáltatás 

Adatbázis kiszolgáló 

Tűzfal és proxy szolgáltatások (iptables, squid) 

Különböző hálózati 

operációs rendszerek 

integrációja 
16 óra 

 

Windows és Linux rendszerek együttműködése 

Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben 

Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 
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Hálózati ismeretek II. 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

6 óra/hét, 192 óra/év elmélet,  

Elméleti szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai terv rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 

 
Témakörök Tartalmak 

Kapcsolás és 

forgalomirányítás 

vállalati 

hálózatokban 

96óra 

 

A vállalati hálózat és hálózati alkalmazások ismertetése 

A hálózati forgalomirányítás és kapcsolás alapjainak áttekintése 

A vállalati szintű kapcsolás alapfogalmai 

A kapcsolási hurkok kialakulásának megelőzésére szolgáló technológiák 

bemutatása (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) 

A VLAN-ok alapjai 

A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomirányítás  

A VLAN-ok kezelése egy vállalati hálózatban 

Biztonsági megfontolások egy kapcsolt hálózatban 

Hierarchikus IP-hálózati címzési sémák alapjai  

A VLSM 

Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR 

IPv6 címzés 

A NAT és a PAT ismertetése 

A RIP, EIGRP és OSPF irányító protokollok bemutatása 

Több irányító protokoll egyidejű használatának bemutatása 

Vállalati WAN kapcsolatok bemutatása 

A Frame Relay bemutatása 

A hozzáférési listák ismertetése 

A helyettesítő maszkok szerepe 

Meghatározott forgalomtípusok engedélyezésének és tiltásának elméleti 

alapjai 

A kapcsolási és csatlakozási hibák elhárítási módszereinek ismertetése 

A forgalomirányítási hibák elhárítási módszereinek ismertetése 

A WAN konfigurációs hibák elhárítási módszereinek ismertetése 

A hozzáférési listákkal kapcsolatos hibák elhárítási módszereinek 

ismertetése 

A VPN technológiák ismertetése  

Forgalomirányítók közötti PPP kapcsolatok ismertetése 
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Témakörök Tartalmak 

Számítógép 

hálózatok tervezése 

és támogatása 

96 óra 

A hálózat-tervezésének alapjai  

A mag, az elosztási réteg és a hozzáférési réteg tervezési koncepciója 

A szerver farmok és a biztonság szerepe a tervezésben  

A vezetéknélküli hálózatok tervezési szempontjai 

A WAN-kapcsolatok és távmunkások támogatásának tervezési szempontjai  

A hálózat életciklusainak meghatározása 

A tervezés műszaki követelményeinek és a korlátozó tényezőnek beazonosítása 

A létező hálózat dokumentálásának szempontjai  

A vezetéknélküli hálózat felmérésének módszertana 

A hálózati alkalmazások azonosítása és azok hatása a hálózat-tervezésre 

Minőségbiztosított hálózati szolgáltatások (Quality of Service, (QoS)) bevezetése 

A hang- és videó-szolgáltatások tervezési szempontjai  

A megfelelő LAN topológia kiválasztásának módszertana 

A hálózat biztonságának tervezési szempontjai 

Az IP-címzés használata a hálózati tervezésben 

A megfelelő IP-címzési és elnevezési séma kialakításának szempontjai 

IPv4 és az IPv6 alapú hálózatok tervezésének alapjai 
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IT hálózat biztonság 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  

IKT eszközökkel felszerelt szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai terv rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 
Témakörök Tartalmak 

IT hálózat biztonság  

64 óra 

Hálózat biztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, 

hálózatbiztonsági házirendek. 

Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 

Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

Hálózat biztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

Eszközök monitorozása és menedzselése 

Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog) 

Hitelesítés, engedélyezés és számlázás (AAA) alapfogalmai, konfigurálása, 

hibaelhárítása 

Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.  

Hozzáférés-vezérlés listák 

Behatolás detektálása és megelőzése (IDS IPS) 

LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai 

Titkosítási módszerek, szabványok 

VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati 

hozzáférési módszerek a vállalati hálózatokban  

Hálózat biztonság, veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés 

Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás 

Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök 
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Hálózati operációs rendszerek gyakorlat 
2/14. ; 5/13.  évfolyam 

7 óra/hét, 224 óra/év gyakorlat,  

Elektronikai áramkör szerelőtanműhely 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.4. Információk önálló rendszerezése X    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai tervrajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X   
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

6.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 
Témakörök Tartalmak 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 

96 óra 
 

A Windows Server telepítése 

A Windows Server frissítése és migrációja 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz 

segítségével 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével 

PowerShell parancsok és scriptek 

Rendszerfelügyeleti eszközök használata 

Megosztások és tárolók beállítása 

Kvóták és szűrések beállítása 

A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése 

A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása 

Hitelesítés és engedélyezés beállítása 

A fájlrendszer jogosultságainak beállítása 

A Windows tűzfal beállítása 

Az Active Directory telepítése és beállítása 

Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és 

kezelése 

Read-only tartományvezérlő telepítése  

Csoportházirendek beállítása 

Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal 

Távoli elérés DirectAccess segítségével 

 Network Access Protection 

A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése 

Virtuális desktop gépek üzemeltetése 

A terminálszolgáltatás beállítása 

A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

Exchange levelezési szolgáltatás telepítése és alapszintű beállítása 

A Server Core telepítése 

A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése  

96 óra 

A szerver hardver konfigurálása 

A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási 

szintek között 

A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból 

A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) 

A boot manager telepítése és beállítása 

Megosztott könyvtárak telepítése 
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Témakörök Tartalmak 

Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése 

Programok telepítése forrásból 

A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, 

egyszerű szkriptek írása) 

Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése 

Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, 

fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) 

Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel 

küldése folyamatnak) 

Folyamatok futási prioritásának módosítása 

Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével 

Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai) 

Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása 

Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése 

Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése 

X Window konfigurálása, képernyőkezelők használata (pl. XDM, GDM, KDM) 

Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron) 

Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás 

Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, 

ping, dig, traceroute, tracepath) 

Címfordítással kapcsolatos beállítások 

Hálózati hibaelhárítás 

Névfeloldás működése, beállításai (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, 

DNS) 

Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, 

GnuPG, X11 tunnels) 

Forgalomirányítási beállítások 

A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer 

visszaállítása ezekből 

Apache webszerver telepítése, konfigurálása 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (iptables, squid, ACL, kliensazonosítás) 

Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim) 

Különböző hálózati 

operációs rendszerek 

integrációja  

32 óra 

A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének beállítása 

Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására 

LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához 

Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével 
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Hálózati ismeretek II.  gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

6 óra/hét, 192 óra/év gyakorlat,  

IKT eszközökkel felszerelt szaktanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.4. Információk önálló rendszerezése X    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai tervrajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X   
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

6.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 
Témakörök Tartalmak 

Kapcsolás és 

forgalomirányítás 

vállalati 

hálózatokban 

gyakorlat 

96 óra 

 

A kapcsolási hurkok kialakulásának megelőzése különböző technológiák 

segítségével (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) 

VLAN-ok létrehozása és konfigurálása 

A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomirányítás beállítása 

A VLAN-ok konfigurálása egy vállalati hálózatban 

Biztonsági beállítások egy kapcsolt hálózatban 

Hierarchikus IP-hálózati címzési sémák kialakítása 

A VLSM konfigurálása 

Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR alkalmazása forgalomirányítókon 

IPv6 címzés gyakorlati alkalmazása munkaállomásokon és forgalomirányítókon 

A NAT és a PAT beállítása 

RIP protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása 

EIGRP protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása 

OSPF protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása 

Egy területű (Single-Area) OSPF konfigurálása 

Irányított hálózatok konfigurálása több irányító protokoll egyidejű használatával 

Vállalati WAN csatlakoztatások beállítása 

A Frame Relay konfigurálása 

Forgalomszűrés hozzáférési listák alkalmazásával 

A helyettesítő maszkok alkalmazása 

Meghatározott forgalomtípusok engedélyezése és tiltása 

A kapcsolási és csatlakozási hibák elhárítása 

A forgalomirányítási hibák elhárítása 

A WAN konfigurációk hibaelhárítása 

A hozzáférési listákkal kapcsolatos hibák elhárítása 

Távoli hozzáférésű és telephelyek közötti VPN technológiák vizsgálata 

PPP kapcsolatok beállítása forgalomirányítókon 

Számítógép 

hálózatok tervezése 

és támogatása 

gyakorlat 

96 óra 

A hálózat életciklusainak meghatározása és tervezése  

A létező hálózat dokumentálása  

A hálózati eszközök operációs rendszerének frissítése 

A meglévő hardver frissítése  

A hálózat-tervezési követelményeinek dokumentálása  

Minőségbiztosított hálózati szolgáltatások (Quality of Service, (QoS)) tervezése 

A vezetéknélküli hálózat felmérése 

Vezetéknélküli hálózatok tervezési gyakorlata 

WAN-kapcsolatok és távmunkások támogatásának tervezése,  

A hang- és videó-szolgáltatások tervezése 
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Témakörök Tartalmak 

A hálózat biztonságának tervezése 

IP-címzési és elnevezési séma kialakítása 

IPv4 és az IPv6 alapú hálózatok tervezése 

Telephelyi hálózat prototípusának elkészítése 
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IT hálózat biztonság gyakorlat 
2/14. ; 5/13. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év gyakorlat,  

Villamos műszerek mérés labor 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.4. Információk önálló rendszerezése X    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Fizikai és logikai tervrajz értelmezése X    

3.2. 
Fizikai és logikai tervrajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Fizikai és logikai tervrajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X   
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása X    

6.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X    

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 X   

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
 X   

8.2. Szolgáltatási napló vezetése  X   

8.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

 

 
Témakörök Tartalmak 

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat 

64 óra 

 

Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása 

Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

Hálózat biztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, 

AAA védelem beállítása 

Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog) 

Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site lPSec VPN, Remote Access VPN), 

VPN felügyelet 

VLAN-ok konfigurálása 

IPS konfigurálása, felügyelete 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai 

Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása https, sftp, tanúsítványkezelés) 

Hálózati eszközök biztonságos távelérése (ssh, https) 

Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás 

Biztonsági mentések (IOS, konfigurációs állományok), helyreállítás 
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1 Óraterv 

Szakgimnáziumi óraterv  

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2016/17-es tanévtől 

Tantárgyak 9. évf. 
10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Elmélet 

10163-12 

Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5 - - -- 

11572-16 

Mechatronikai alapozó feladatok 
Vezérléstechnikai alapismeretek - 2 - - 

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Műszaki ábrázolás 2 - - - 

Gépészeti anyagok 2,5  - - 

Műszaki mechanika - 2 - - 

Gépészeti technológiák I. - 2 - - 

Gépészeti technológiák II. - - 1 - 

Gépelemek - - 2  

10172-12 Mérőtermi feladatok 

Geometriai mérések, 

anyagvizsgálatok 
- - - 1,5 

Geom.mér.-k; összetett mech. techn. 

vizsg. 
- - - 1 

Villamos mérések - - - 0,5 

10164-12 

Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői 

feladatok 

A gyártásszervezés alapjai - - - 2 

Gyakorlat 

10163-12 

Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Elsősegélynyújtás gyakorlat 0,5 - - - 

11572-16 

Mechatronikai alapozó feladatok 

Gépegységek szerelése és 

karbantartása 
- 2 2 - 

Pneumatikus és hidraulikus szerelési 

gyakorlat 
- - 3 - 

10164-12 

Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői 

feladatok 

Beállítási, szerelési és karbantartási 

gyakorlat 
- - - 2 

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok 

gyakorlata 
5,5 4 2 - 

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés gyakorlat - - - 3 

 Összesen: 11 12 10 10 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

10. évfolyam után: 140 óra  

11. évfolyam után. 140 óra  



2 Tantárgyak, témakörök 

 

2.1 Munkavédelem 

 

9. évfolyamon: 0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 

Tanterem 

   

A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének balesetmentes és biztonságos kialakítását, valamint az önálló 

gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a 

munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

 

 

 

Témakörök 

Munkabiztonság 9 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

Tűzvédelem 4 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 



Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás. 

Tűzmegelőzés. 

Tűzjelzés. 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

 

Környezetvédelem 5 óra 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 



Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés. 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés x    

3. kiselőadás   x  

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály

-keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    



1.1. Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 

x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x  

1.5. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

  x  

1.6. Információk önálló 

rendszerezése 

  x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x   

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 

  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

 x   

2.6. Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 

 x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése   x  

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x    

3.6. rajz készítése Z-rendszerről x    

3.7. rendszerrajz kiegészítés x    

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex információk 

körében 

    

4.1. Esetleírás készítése  x   

4.2. Elemzés készítése 

tapasztalatokról 

x    

4.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4..4. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

 x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5. Csoportos munkaformák 

körében 

    

5.1. Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

 x   



5.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

 x   

5.3. Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5.5. Csoportos versenyjáték  x   

6. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

6.1. Műveletek gyakorlása x x   

6.2. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

x    

 

2.2 Elsősegélynyújtás gyakorlat 

 

9. évfolyamon: 0,5 óra/hét, évi 18 óra gyakorlat 

Szaktanterem/tanműhely 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy 

azon kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett 

sérüléseket és képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

 

Témakörök 

Az elsősegélynyújtás alapjai 6 óra 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadály-mentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  



Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

 

Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban 6 óra 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, 

elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 

alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök bemutatása, 

használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 



Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 

Sérülések ellátása 6 óra 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalma, tünetei, leggyakoribb okai, következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A schock fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés x    

3. kiselőadás   x  

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  



 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 



4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték     x   

 

2.2 Vezérléstechnikai alapismeretek 

10. évfolyamon 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A mechatronikában használatos elektronikus, pneumatikus és hidraulikus érzékelő és 

beavatkozó elemek működési elvének megismerése. Tipikus vezérlő- és szabályozókörök 

(kapcsolások) működésének megértése, alkalmazása. Az informatikai elemek vezérlésben 

való használatának megismerése. 

 

Témakörök 

Vezérléstechnikai alapfogalmak 5 óra 

Vezérlés fogalma 

Vezérlés alapelemei 

Vezérlő berendezések 

Érzékelők, szabályzók, beavatkozók 

Vezérlés eszköze 

Automatizálási rendszerek elemei 

 

Elektrotechnikai alapfogalmak 20 óra 

Villamos alapjelenségek 

Atomszerkezet, töltések, fémek szerkezete 

Feszültségforrások 

Egyen és váltakozóáram jellemzői 

Egyszerű áramkör 

Áramerősség 

Ohm törvénye 

A villamos áram hatásai 

Az ellenállás számítása 

Mágneses alapjelenségek 

Villamos munka és teljesítmény 

Háromfázisú váltakozóáramú hálózat jellemzői 

Villamos biztonságtechnikai alapismeretek 

Villamos mérőeszközök és mérések 

 

Fluidtechnikai alapismeretek 24 óra 

Fluidtechnika alapjai, hidrosztatika, hidrokinetika 

Fluidtechnika fizikai alapjai 



Fizikai mennyiségek, erő, nyomás, munka, energia, teljesítmény, sebesség, gyorsulás 

fogalma és mértékegységei 

Pascal törvénye 

Erőátvitel, nyomásátvitel 

Átáramlási törvény 

Súrlódás és nyomásveszteség 

Áramlás fajtái, Reynolds szám 

Pneumatikai alapok 

Levegő előállítás Levegő előállítás, levegő előkészítők 

Pneumatikus végrehajtók, hengerek, fordítók, forgó légmotorok 

Pneumatikus útszelepek 

Sebességszabályozás pneumatikus rendszerekben  

Pneumatikus kapcsolási rajzokon alkalmazott jelek 

Pneumatikus alapkapcsolások, út - idő vezérlések, logikai vezérlések 

Funkciódiagramok 

Hidraulika alapok 

Hidraulikus berendezések alapfelépítése 

Hidraulikus berendezések rajzjelei 

Hidraulikus berendezések tápellátása 

Hidraulika folyadékok fajtái, tulajdonságai 

Hidraulika szivattyúk fajtái, működési elve 

Hidromotorok fajtái, működési elve 

Axiáldugattyús gépek működése 

Hidraulikahengerek működése 

Hidroakkumulátorok 

Elzárószelepek 

Útváltók 

Nyomásszelepek, áramirányítók 

 

Villamos vezérléstechnikai alapismeretek 15 óra 

Villamos berendezések fő részei 

Vezérlőszekrény és készülékei 

Túláramvédelmi eszközök 

Mágneskapcsolók, relék 

Gépre szerelt villamos eszközök 

Aktuátorok, szenzorok 

Villamos motorok felépítése 

Villamos motorok működése és mérése 

AC motor 

DC motor 

Szervómotorok 

Villamos motorok fordulatszám és nyomaték szabályozása 

DC szabályzó 

Lágyindító 

Frekvenciaváltó 

AC szervó 

Szenzorok fajtái, működési elvek és bekötések 

Végállás kapcsoló 

Reed érzékelő 

Induktív közelítéskapcsoló 



Kapacitív közelítéskapcsoló 

Optoelektronikai érzékelők 

Munkahengerek pozíció érzékelői 

 

Műszaki informatikai alapismeretek 8 óra 

Digitális technika alapjai, bináris számrendszer 

Logikai kapcsolatok és igazság táblázatok 

Ipari folyamatok vezérlése PLC-vel 

PLC alapvető felépítése 

PLC programnyelvek 

Adatátvitel alapjai, párhuzamos, soros 

Soros adatátvitel szabványai 

Hibafelismerő és javító kódok 

Ipari kommunikációs hálózatok 

Profibusz, ASI, DeviceNet, Profinet, Ethernet 

Ethernet kommunikáció, IP cím kiosztás 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat x  x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     



1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x   x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.5. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.6. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

  x     

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
    x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     



5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
    x   

 

2.3 Gépészeti alapozó feladatok 

2.3.1 Műszaki ábrázolás         

         

 

9. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 

Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 



Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 

Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Orsómenet és anyamenet jelölése. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei. 

Hegesztett kötések rajzi jelölése, méretmegadása. 

Forrasztott és ragasztott kötések jelölése. 

Nem oldható kötések jelképes ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Fogazatok jellemző adatai, méretei. 

A fogazott alkatrészek műhelyrajzának követelményei. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

Csővezetékek rajzjelei. 

A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtái és jellemzői, követelményei. 

Rajzkészítési és rajzszámozási rendszerek. 

 

 

2.3.2 Gépészeti anyagok         

         

9. évfolyamon: 2,5 óra/hét, évi 90 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Az anyagok kiválasztásának szempontjai. 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Az anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságainak értelmezése, 

megállapításuk módja. (anyagvizsgálatok alapjai) 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira.  

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

A vas- és acélöntvények osztályozása, tulajdonságai és jelölései a MSZ és EN 

szerint. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek és ötvözeteik. 

Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 

szerint. 

Színesfémek és ötvözeteik. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az 

MSZ és EN szerint. 



Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Természetes és mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyagok feldolgozási technológiái. 

Nemfémes szerkezeti anyagok: fa, gumi, bőr, üveg, textíliák. 

Tűzálló-, szigetelő-, tömítő-, kenőanyagok. 

Hűtő- és kenőanyag kiválasztása. 

Segédanyagok. 

Felületvédelem, felületkikészítés. 

Korrózió fogalma, fajtái, folyamata. 

Korrózióvizsgálat. 

Az alkatrészek előkészítése és a korrózió elleni védekezés. 

 

 

2.3.3 Műszaki mechanika         

        

10. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Merev testek statikája. 

Az erő, erőrendszer jellemzése. 

Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel közös 

pontban metsződő hatásvonalú erőrendszer esetén. 

A statika módszerei. 

A nyomatéki tétel. 

Síkidomok súlypontjának meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Stabilitás. 

Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer. 

Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata. 

Tartók statikája. 

Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése. 

Reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) szerkesztése, 

számítása. 

Tartók terhelés szerinti vizsgálata. 

Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 

Szilárdságtan, igénybevételek. 

Méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban. 

Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Kihajlás jellemzése. 

Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése. 

Dinamikus és ismétlődő igénybevételek. 

Kifáradási jelenségek. 

 

 



2.3.4 Gépészeti technológiák I.        

        

10. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Az öntés technológiája. 

Formázási módszerek és alkalmazásuk. 

Öntvénytervezési szempontok. 

Öntési hibák. 

Képlékeny hideg- és melegalakító eljárások 

A kovácsoló eljárások jellemzői, alkalmazása. 

A hengerlés technológiája, a hengerelt termékek jellemzői 

Képlékeny cső- és rúdgyártó eljárások  

Alkatrész gyártás kivágással- lyukasztással 

Hajlítás, mélyhúzás, hidegfolyatás 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Porkohászat. 

Fémporok gyártása, sajtolása, zsugorítása. 

Porkohászati termékek 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjai. 

Hőkezelő eljárások. 

Hőkezelési hibák. 

A hegesztés általános jellemzése. 

Gázhegesztés és lángvágás gyakorlata, technológiája. 

Az ívhegesztés gyakorlata, technológiái. 

A különböző sajtoló hegesztések technológiái. 

Hegesztési hibák. 

 

 

2.3.5 Gépészeti technológiák II.        

        

11. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

A forgácsolás technológiája 

A forgácsolás elve, a forgácsképződés folyamata 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása. 

Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk. 

Munkadarab befogása. 

Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással. 

 

 

2.3.6 Gépelemek          

         

11. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 



Gépelemek fogalma, csoportosítása. 

Kötőgépelemek, Szegecskötés. 

Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai. 

Szegecskötés szilárdsági méretezés. 

Hegesztett kötés. 

Hegesztési varratok jellemzése. 

Hegesztett kötés szilárdsági méretezés. 

Forrasztott, ragasztott kötések. 

Zsugorkötés kialakítása, méretezése. 

Csavarkötések. 

Szabványos csavarok és csavaranyák. 

Csavarbiztosítások. 

Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés. 

Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése. 

Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése. 

Bordástengely, kúpos kötések. 

Rugók feladata, csoportosítása. 

Lengéscsillapítók. 

Csövek, csőszerelvények. 

Csövek falvastagságának meghatározása. 

Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése. 

Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, méretezése. 

Csapágybeépítések, csapágyak kenése. 

Tengelykapcsolók általános jellemzése. 

Rugók, lengéscsillapítók. 

Fékek kialakítása, általános jellemzése. 

Fékek méretezése, működtetése. 

Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások: 

Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai. 

Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása. 

Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői. 

Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők). 

Laposszíjhajtás méretezése. 

Ékszíjhajtás szerelése, méretezése. 

Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból. 

Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: fogaskerékhajtás {a fogazat 

jellemzői, geometriája, elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde 

fogazat}). 

Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése. 

Csigahajtás jellemzése, méretezése. 

A csigahajtás hatásfoka. 

Lánchajtás kialakítása. 

Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások. 

A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése. 

Ipari hajtóművek feladata, típusai. 

Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése. 

Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli hajtóművek 

estében. 

A fokozati tényező. 

Hajtóművek vezérlése. 



Hidraulikus hajtóművek. 

Mechanizmusok. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 



2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése   x     

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

    x   

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

    x   

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
    x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x     

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     



7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

    x   

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
    x   

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
    x   

8.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
  x     

8.3. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

8.4. Anyagminták azonosítása   x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

2.4 Mérőtermi feladatok 

A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki mérés elméleti tantárgy tanításának célja a műszaki életben előforduló és 

alkalmazott mérések megismertetése. Ismerjék a tanulók a mechanikai, villamos 

műszereket és méréstechnikai eszközök használatát, a villamos jellegű mérőműszerek 

alkalmazását, az anyagvizsgálati módszereket, a szakítóvizsgálatokat, a szilárdsági 

vizsgálatokat, a keménységmérést, az alakíthatósági vizsgálatokat. Képesek legyenek a 

mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési eredmények 

dokumentálására, a mért és számított eredményekről, táblázatkezelő programok 

segítségével. 

 

Témakörök 

2.4.1 Geometriai mérések, anyagvizsgálatok      

           

12. évfolyamon:1,5 óra/hét, évi 47 óra elmélet 

Szaktanterem, mérőlaboratórium 

 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Hiba felvételezés, hiba megállapítás. 

Mérési hibák. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Mechanikus és digitális mérőeszközök. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésére alkalmas eszközök. 



Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Mérőeszközök kalibrálásának módja. 

Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Idomszerek, kaliberek, etalonok. 

Dugós és villás idomszerek méretezése. 

A munkadarabok geometriai méretei. 

Közvetlen és közvetett mérési eljárások. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök. 

Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése. 

Menetek, fogaskerekek mérése. 

Sík-, merőlegesség-, párhuzamosság-, egytengelyűség-, körkörösség mérés menete. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Érdességmérő berendezések 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

A gyártás során használt mérőeszközök nyilvántartása, kalibrálása, hitelesítése. 

Számítógépes alkalmazások használata a mérési dokumentációk készítésénél. 

Mérési jegyzőkönyv tartalma. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Hajlító- és hajtogató vizsgálat. 

Lemezek és szalagok hajtogatása. 

Mélyhúzhatósági vizsgálat célja, berendezése. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Jominy próba 

Forgácsolhatósági vizsgálat 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítógép felépítése, kezelése. 

Próbatestek, kialakításuk. 

A szakítóvizsgálat kiértékelése. 

Hegesztett kötések hajlító vizsgálata. 

Szívósság vizsgálat, a fajlagos ütőmunka meghatározása 

Fárasztóvizsgálatok. 

A keménységmérés célja, eljárásai, berendezései. 

Metallográfiai vizsgálat. 

Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok. 

A fémvizsgáló mikroszkóp szerkezete. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (folytonossági vizsgálatok). 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálatok. 

 

2.4.2 Villamos mérések         

          

 



12. évfolyamon: 0,5 óra/hét, évi 16 óra elmélet 

Szaktanterem, mérőlaboratórium 

 

Villamos alapmérések végzése. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Villamos multiméter ismerete. 

Lakatfogó ismerete. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

A fázisviszonyok vizsgálata. 

Védőföldelés mérése. 

Átütési feszültség vizsgálata szigetelőanyagoknál. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Feszültség AC/DC mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Nem villamos mennyiségek villamos mérése 

Passzív mérő-átalakítók (ellenállásos, induktív, kapacitív) 

Aktív mérő-átalakítók (indukciós, termoelektromos, piezoelektromos, 

fotoelektromos) 

 

2.4.3 Összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok     

     

12. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 31 óra elmélet 

Szaktanterem, mérőlaboratórium 

 

A sorozatmérés eszközei és módszerei 

Alak- és helyzetmérések végzése. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatának végzése. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági vizsgálatok, 

geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák pontosságának vizsgálata 

(nem statisztikai módszer). 

A minőségbiztosítási rendszer működtetése, a minőségügyi rendszerhez tartozó 

képességvizsgálatok. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai gyártásszabályozás: előzetes 

adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, 

szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatmérések (SPC). 

A minőségbiztosításban alkalmazott korszerű számítógépes eszközök. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 



2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2 Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz kiegészítés   x x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés   x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     



4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.4. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

    x   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
    x   

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

    x   

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
    x   

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
  x     

7.2. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
  x     

 

2.5 A gyártásszervezés alapjai 

 

12. évfolyamon 2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A gyártásszervezés elméleti alapjainak elsajátítása, az adott feladathoz tartozó műszaki 

leírások értelmezése, alkalmazása. 

 

Témakörök 

Alapfogalmak 10 óra 

A gyártás alapvető dokumentációi 

Gyártási rendszerek formái 

A gyártási rendszer megválasztásának szabályai 

RCM és TPM karbantartás 

 

Gyártó- és szerelősorok 36 óra 

Sorozatgyártási rendszerek 

Szerelési rendszerek 

Gyártórendszerek fogalma, osztályozása 

Gyártási rendszerek fajtái 

Műhelyrendszerű gyártás 

Csoportrendszerű gyártás 

Folyamatrendszerű gyártás 



Egyedi és mozgómunkahelyes összeszerelés 

Futószalag rendszerű és automatizált gyártás 

Részegységeket előállító munkahelyek 

Robotok, gyártósori munkahelyek kialakítása és azok kapcsolata 

Gyártósorok irányítási rendszere 

CNC‐technika alkalmazása a gyártásban 

Palettás és konvejor gyártósorok 

 

Gyártósorok minőségirányítási, logisztikai feladatai 16 óra 

Korszerű logisztikai szervezési módszerek alkalmazása 

JIT 

KANBAN 

LEAN 

MRP 

Minőségbiztosítási rendszerek 

ISO 9000, ISO 9001 

ISO 16949 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. megbeszélés  x   

3. szemléltetés   x  

4. házi feladat   x  

 

1.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     



1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.4 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.6 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítése leírásból x x     
3.3. rajz készítés tárgyról x x     
3.4. rajz kiegészítés   x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.6. 
rajz készítése Z-

rendszerről 
  x     

3.7. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.8. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 
4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     



5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
  x     

7.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
  x     

7.3. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
  x     

7.5. Anyagminták azonosítása   x     

7.6. Tárgyminták azonosítása   x     

 

2.6 Gépegységek szerelése és karbantartása 

10. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra gyakorlat 

11. évfolyamon 2 óra/hét, évi 72 óra gyakorlat 

Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 

A tantárgy tanításának célja 

A gyártósorok, gyártóegységek mechanikai elemeinek, a hajtások, munkadarab 

befogó, adagoló és továbbító szerkezetek, szerszámbefogók, alakító-szerszámok, 

vezetékek és lineáris hajtások szerelésének és beállításának begyakorlása 

 

Témakörök 

Hajtástechnikai elemek szerelése 10. évfolyam: 48 óra 

Tengelyek fajtái, legfontosabb részei 

Reteszek, vállak, beszúrások szerepe 

Reteszkötések szerelése 

Seeger gyűrű szerelés és szerszámai 

Tengelybeállítás menete 

Egytengelyűségi hiba mérése  

A tengelybeállítás kézi eszközei 

A tengelybeállítás módszerei 

Élvonalzók, hézagmérők, mérőórák alkalmazása tengelybeállításkor 



Puha láb megállapítása és kiküszöbölése 

A tengelybeállítás korszerű eszközei, lézeres tengelybeállító műszerek 

Csapágyak rendszerezése 

Gördülőcsapágyak jelölési rendszere 

Csapágybeépítések fajtái 

Csapágyhézag beállítása különböző típusú csapágyaknál 

Csapágyak kenése 

Gördülőcsapágyak tömítései és szerelésük 

Csapágy hibajelenségek és jellemző okaik 

Csapágyak kiszerelésének módszerei és eszközei 

Csapágyak beszerelésének módszerei és eszközei 

Tömítések alapvető fajtáinak jellemzői és szerelésük 

Rugós tömítőgyűrű, O gyűrűk, V tömítés, tömszelencék, ajakos tömítések szerelése 

Tengelykapcsolók alapvető fajtái és szerelésük 

Merev és rugalmas tengelykapcsolók szerelése és beállítása 

Fékek alapvető fajtái és szerelésük, beállításuk 

Szíjhajtások alapvető fajtáinak szerelése 

Szíjak fajtái és jelölésrendszere 

Szíjtárcsa beállítás 

Szíjfeszesség beállítás, mechanikus és elektronikus eszközei, szíjfrekvencia 

beállítása 

Lánchajtás szerelése és beállítása 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése 

Csigakerekes hajtóművek szerelése 

 

Munkadarab befogó, adagoló, továbbító szerkezetek 10. évfolyam: 12 óra 

Egyetemes munkadarab befogó készülékek, tokmányok, gépsatuk, szorítópatronok 

szerelése 

Egyedi munkadarab befogó készülékek szerelése, szabványos készülékelemek 

használata 

Munkadarab befogó és továbbító paletták elemei 

Alkatrész adagoló berendezések 

Szalagos, konvejoros, palettás munkadarab továbbítás alapvető gépegységei 

Továbbító szalagok fajtái, szerelésük 

 

Szerszámbefogó egységek szerelése 10. évfolyam: 12 óra 

Késtartók, gyorsváltó késtartók 

Szerszámgép főtengelyek csatlakozó elemei 

Szabványos Morse kúpok, SK kúpok 

Marótengelyek szerelése 

Képlékeny alakító gépek csatlakozó elemei 

Szerszám felsőrész csatlakoztatása a képlékenyalakító géphez 

Szerszám alsórész csatlakoztatása a gépasztalhoz 

Vezetőlapos, vezetőoszlopos szerszámok csatlakoztatása 

 

Szerszámok szerelése, beállítása 11. évfolyam: 36 óra 

Hidegalakító szerszámacélból készült szerszámok tulajdonságai és kezelése 

Gyorsacél szerszámok tulajdonságai és kezelése 

Keményfém szerszámanyagok tulajdonságai 

Képlékeny alakítószerszámok főbb elemei 



Szabványos készülékelemek használata 

Lemezalakító szerszámok főbb elemei 

Kivágó, lyukasztó szerszámok felépítése 

Alakítószerszámok fajtái és kialakítása, vezetőlapos, vezetőoszlopos szerszámok 

Vágóélek kialakítása 

Vágóbélyeg, vágólap beállítása 

Vágórés beállításának módszerei 

Szerszámok tisztítása, karbantartása 

Szerszámok kenése 

Szerszámtörések főbb okai és megelőzésük 

 

Lineáris hajtások szerelése és beállítása 11. évfolyam: 36 óra 

Lineáris vezetékek fajtái 

Csúszó vezetékek, hidrosztatikus vezetékek 

Gördülő vezetékek 

Mágneses vezetékek 

Gördülő vezetékek fajtái, profilsín vezetékek, golyóshüvelyes vezetékek 

Golyós sínes vezeték, lineáris kocsi felépítése, kenése, karbantartása 

Előfeszítési és pontossági osztályok 

Beépítési tűrések 

Profilsínek rögzítési módjai 

Vezetékek beépítési módjai 

Golyós és görgős vezetékek, gördülő papucsok beépítési, beállítási sorrendje 

Futógörgős vezetékek szerelése és beállítása, előfeszítés beállítása 

Golyóshüvelyes vezeték főbb elemei 

Golyóshüvelyes egység szerelése és pontossága 

Golyósorsós hajtások alapvető tulajdonságai 

Bolygógörgős hajtások 

Golyósorsós egység alapelemei, csapágyazása 

Golyós anya felépítése, kenése, karbantartása 

Golyós orsók előfeszítése 

Golyós orsó beszerelése 

Komplett lineáris egység, lineáris vezeték és golyós orsós hajtás szerelési sorrendje 

Szervómotorral hajtott komplett lineáris egységek szerelése és karbantartása 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 



8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat x  x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.3. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz készítés tárgyról x       

3.2. rajz kiegészítés   x     

3.3. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3.4. rendszerrajz kiegészítés   x     

3.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.4. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x     

5.2. Műveletek gyakorlása x x     

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x       



6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x x     

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

8.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

2.7 Pneumatikus és hidraulikus szerelési gyakorlat 

 

11. évfolyamon 3 óra/hét, évi 108 óra gyakorlat 

Tanműhely/ Pneumatika-hidraulika laboratórium 

 

A tantárgy tanításának célja 

A mechatronikai szerkezetekben használatos pneumatikus, hidraulikus, hidropneumatikus 

és elektropneumatikus, vagy elektrohidraulikus elemek összekapcsolásának, 

működtetésének és alapvető karbantartásának elsajátítása, gyakorlása. 

 

Témakörök 

Pneumatikus kapcsolások 40 óra 

Levegőelőkészítők elemei, beállításuk és karbantartásuk 

Légsűrítő berendezések, kompresszorok 

Pneumatikus végrehajtók felépítése és karbantartása 

Egyszeres és kettősműködésű munkahengerek 

Különleges pneumatikus munkahengerek 

Löketvégi csillapítás beállítása 

Henger felerősítések 

Útszelepek fajtái, felépítése, működtetése 

Zárószelepek fajtái és működése 

Sebességszabályozás fojtószelepekkel, primer és szekunder sebességszabályozás 

Nyomásirányítók működése 

Pneumatikus időszelepek 

Pneumatikus alapkapcsolások  

Direkt és indirekt henger működtetés 

Útfüggő, időfüggő és logikai vezérlésekkel működtetett kapcsolások 

Memóriaszelepek alkalmazása 

Módszeres hibakeresés 

Funkciódiagramok felhasználása hibakereséshez 

 



Hidraulikus kapcsolások 30 óra 

Hidraulikus berendezés elemei 

Hidraulika folyadékok fajtái és tulajdonságai 

Szűrők, eltömődésjelzők 

Tartályok elemei és karbantartása 

Komplett hidraulikus tápegységek működtetése és karbantartása 

Hidraulika szivattyúk fajtái 

Hidromotorok fajtái 

Axiáldugattyús gépek működtetése 

Hidraulika hengerek működése 

Hidroakkumulátorok működtetése és karbantartása 

Elzárószelepek, útváltók, nyomásszelepek és áramirányítók működtetése 

Csővezetékek és csőcsatlakozások 

Hidraulikus alapkapcsolások 

Mérések hidraulikus berendezésekben, nyomásmérés, szivattyú jelleggörbe 

meghatározás, folyadékáram meghatározása, nyomás felépülés 

Hibakeresés hidraulikus berendezésekben 

 

Hidropneumatikus berendezések szerelése 8 óra 

Hidropneumatikus henger elve, alkalmazása 

Hidropneumatikus munkahenger felépítése és működése 

Hidropneumatikus henger működtetése 

Munkalöket beállítása 

Hidropneumatikus henger szerelése és karbantartása 

Hidropneumatikus henger feltöltése olajjal 

 

Elektropneumatika, elektrohidraulika 30 óra 

Pneumatikus és elektropneumatikus vezérlések 

Elektromos építőelemek 

Elektromos tápegység 

Nyomógombok, kapcsolók 

Végállás kapcsolók 

Közelítő kapcsolók, Reed, induktív, kapacitív, optikai szenzorok 

Nyomáskapcsolók 

Áramlás érzékelők 

Relék és mágneskapcsolók 

PLC vezérlők alkalmazása 

PLC programozási nyelvek alkalmazása 

Pneumatikus és hidraulikus szimulációs és tervező programok használata 

Mágnesszelepek alkalmazása 

Mágnesszelepek felépítése 

Relés vezérlések alkalmazása 

Direkt és indirekt vezérlés 

Logikai vezérlések 

Jeltárolás 

Öntartás 

Időkövető vezérlések. Folyamatkövető vezérlések 

Elektropneumatikus relés kapcsolások megvalósítása 

Elektropneumatikus kapcsolások gyakorlati megvalósítása PLC-vel 

Elektrohidraulikus relés kapcsolások megvalósítása 



Elektrohidraulikus kapcsolások megvalósítása PLC-vel 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat x  x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály

-keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   

1.2. Információk önálló 

rendszerezése 

x    

1.3. Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 

 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 

   

2.1. Tesztfeladat megoldása x x   

2.2. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

 x   

2.3. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz kiegészítés x x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x x   

3.4. rendszerrajz kiegészítés  x   



3.5. rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Csoportos munkaformák 

körében 

    

4.1. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

 x   

4.2. Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.4. Csoportos versenyjáték  x   

5. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

5.1. Műveletek gyakorlása x x   

5.2. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

 x   

6. Üzemeltetési tevékenységek 

körében 

    

6.1. Géprendszer megfigyelése 

adott szempontok alapján 

x x   

6.2. Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 

 x   

6.3. Üzemelési hibák szimulálása 

és megfigyelése 

x x   

6.4. Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 

 x   

7. Szolgáltatási tevékenységek 

körében 

    

7.1. Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 

x    

7.2. Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 

x    

 

2.8 Beállítási, szerelési és karbantartási gyakorlat 

 

12. évfolyamon 2 óra/hét, évi 62 óra gyakorlat 

Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

A gépbeállítás, átállítás, működtetés és karbantartás folyamatainak elsajátítása, precíz, 

pontos, önálló munkavégzés kialakítása 

 

Témakörök 

Gépsorok átállítása, működtetése tervszerű karbantartása 30 óra 

Gépsorok átállítása átállítási terv alapján 

Munkafolyamatok tanulmányozása 

Munkahelyek feltöltése alapanyagokkal, alkatrészekkel és szerelési egységekkel 

Szerszámok és készülékek cseréje 

Próbadarab elkészítése 

Próbadarab ellenőrzése 

Átállítási dokumentáció kitöltése 



Automatizált berendezések kezelése 

Előírás alapján a rendszer, vagy alrendszer elindítása /leállítása 

Érzékelők, végrehajtók, jelátalakítók, tápegységek ellenőrzése és beállítása 

Elektronikus vezérlések, szabályozások kezelése, működtetése 

Kezelési/üzemeltetési/karbantartási előírások tanulmányozása 

Dokumentációk alapján a szükséges beállítások elvégzése 

Dokumentációk és utasítások alapján mérések végzése és jegyzőkönyvek készítése 

Karbantartási munkák végzése a karbantartási utasítás szerint 

Részvétel tervszerű TPM karbantartásban 

TPM kártyák tanulmányozása 

TPM feladatok végrehajtása 

Előre meghatározott, ütemezett karbantartási feladatok végrehajtása 

Az üzemeltetési, karbantartási munkák dokumentálása 

 

Kenéstechnika 10 óra 

Kenőanyagok feladata 

Viszkozitás fogalma, mérése 

Viszkozitás és üzemi hőmérséklet 

Konzisztencia fogalma, mérése 

Kenőanyagok kiválasztása 

Olajkenés 

Zsírkenés, konzisztens kenőanyagok 

Gépzsírok tulajdonságai 

Szilárd kenőanyagok  

Szilikon kenőanyagok 

Kenőzsír adagolás és kenőeszközök 

Kézi kenőeszközök 

Automata kenőrendszerek 

Nagynyomású zsírkenő berendezések 

Olajkenési módszerek és eszközök 

 

Módszeres hibakeresés, hibaelhárítás 22 óra 

Módszeres hibakeresés, hibadiagnosztika mechatronikai rendszerekben 

Hibakeresés pneumatikus berendezésekben 

Hibakeresés hidraulikus rendszerekben 

Hibakeresés HMI panel hibaüzenetek alapján 

Csapágyhibák és okai 

Tömítés hibák felismerése és javítása 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. megbeszélés  x   



3. szemléltetés   x  

4. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés x       

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x       

3.6. 
rajz készítése Z-

rendszerről 
x       

3.7. rendszerrajz kiegészítés x       



3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x x   

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x       

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x       

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

x x     

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x   x   

7.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
x   x   

7.3. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

 

 

2.9 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 

 

9. évfolyamon: 5,5 óra/hét, évi 198 óra gyakorlat 

10. évfolyamon 4 óra/hét, évi 144 óra gyakorlat 



11. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra gyakorlat 

Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 

anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok 

módját 

 

Témakörök 

Műszaki ábrázolás gyakorlat 9. évfolyam: 72 óra 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 

Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 

Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 

Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

 

Kézi forgácsolási gyakorlat 9. évfolyam: 126 óra 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 



Az előrajzolással szembeni követelmények. 

Az előrajzolás lépései. 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, szögmérő, derékszög, 

élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása. 

A felületszínezés lehetőségei. 

A térbeli előrajzolás eszközei. 

Az előrajzolás folyamata. 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás. 

Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése. 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése 

Komplex feladatok elkészítése. 

 

Gépi forgácsolási gyakorlat 10. évfolyam: 108 óra 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek 

rendszerezése. 

A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek bemutatása. 

Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása). 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Dörzsárazás. 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken. 

Kúp- és alakfelületek esztergálása, revolvereszterga, automata esztergák. 

Esztergálás különféle esztergákon. 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 

 

Szerelési gyakorlat 10. évfolyam: 36 óra 

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

Gépelemek szerelése. 

Oldható kötések készítése. 

Nem oldható kötések készítése. 

Oldható és nem oldható kötések szerelőszerszámai. 

Fix és állítható csavarkulcsok. 

Csavarhúzógépek. 

Csavarkötés szétszerelésének szerszámai, készülékei. 

Fogók típusai, alkalmazási területei. 

Gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból. 



Ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése. 

Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése. 

Csigahajtómű szerelése, javítása. 

Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása. 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

A szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és műszerek. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

 

Hegesztési gyakorlat 11. évfolyam: 72 óra 

Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése. 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés). 

Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása. 

Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti vízszintes pozíciókban. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok. 

Tompavarratok, sarokvarratok készítése. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

A különböző sajtoló hegesztés technológiái. 

A forrasztás alapelve, technológiája. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x   

2. elbeszélés  x   

3. kiselőadás  x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés  x   



7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

1.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály

-keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 

x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

 x   

1.5. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   

1.6. Információk önálló 

rendszerezése 

x    

1.7. Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 

 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Tesztfeladat megoldása x    

2.2. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

 x   

2.3. Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 

 x   

2.4. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x    

3.2. rajz készítés tárgyról x    

3.3. rajz kiegészítés x    

3.4. rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex információk 

körében 

    

4.1. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4.2. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

 x   



4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

5. Csoportos munkaformák 

körében 

    

5.1. Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

 x   

5.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

 x   

5.3. Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5.5. Csoportos versenyjáték  x   

6. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

6.1. Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 

 x   

6.2. Műveletek gyakorlása  x   

6.3. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

 x   

7. Üzemeltetési tevékenységek 

körében 

    

7.1. Géprendszer megfigyelése 

adott szempontok alapján 

 x   

7.2. Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 

x    

7.3. Üzemelési hibák szimulálása 

és megfigyelése 

 x   

7.4. Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 

 x   

8. Vizsgálati tevékenységek 

körében 

    

8.1. Technológiai próbák végzése  x   

8.2. Technológiai minták 

elemzése 

 x   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x    

9. Szolgáltatási tevékenységek 

körében 

    

9.1. Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 

x    

9.2. Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 

x    

 

2.10 Műszaki mérés gyakorlat 

 

12. évfolyamon 3 óra/hét, évi 108 óra gyakorlat 

Tanműhely/Gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 



A Műszaki mérés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a műszaki életben 

előforduló és alkalmazott mérések elméleti megismertetését követően jártasságot 

szerezzenek a tanulók a mérési folyamatban a mérőeszközök megfelelő használatában. 

 

Témakörök 

Geometriai mérések 36 óra 

Metrológiai alapfogalmak ismerete, mérési eljárások alkalmazása. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés. 

Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával, 

idomszerrel, mérőmikroszkóppal. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Idomszerrel való ellenőrzés. 

Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése. 

Mérés, dugós és villás idomszerekkel, kaliberekkel. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Síkfelületek vizsgálata. 

Forgásfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek ellenőrzése. 

Csavarok mérése. 

Fogaskerekek mérése, értékelése. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Belső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák, hibajellemzők. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és végellenőrzésének végzése. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai gyártásszabályozás: előzetes 

adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, 

szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatmérések (SPC). 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki 

dokumentációk készítésénél. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Mérési eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével. 

 

Anyagvizsgálatok 18 óra 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Szakítóvizsgálat 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Hajlító vizsgálatok. 

Ütőmunka vizsgálat. 

Technológiai próbák 

Folytonossági vizsgálatok 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Próbatestek, kialakításuk. 

Anyagelemzés, szövetszerkezetek vizsgálata. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

Villamos mérések 18 óra 

Villamos alapmérések végzése. 



Egyszerű áramkörök felépítése, mérése. 

Villamos multiméterrel, lakatfogóval való mérés. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

Nagypontosságú mérések 18 óra 

Mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés. 

Ezredes mérőórával történő mérések (körkörösség, egytengelyűség, síklapúság, 

párhuzamosság). 

Sorozatmérés lengőnyelves mikrométerrel, passzaméterrel. 

Mérés mérőórás furatmérőkkel. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Hosszmérő gép, Abbe-féle elv. 

Mikroszkópos mérések. 

Mérőeszközök kalibrálása. 

Mérőhasábok, kaliber gyűrűk. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Méréstechnológia dokumentálása, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

Szerszámgépek pontossági vizsgálata 18 óra 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatának végzése. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági vizsgálatok, 

geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák pontosságának vizsgálata. 

Alak- és helyzetmérések végzése. 

Felületi hibák, felületi érdesség. 

A pontossági vizsgálatoknál alkalmazott eszközök, készülékek alkalmazása. 

Szerszámgép pontossági előírásai, mérései. 

Sajátpontossági vizsgálatok, mérések. 

Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

Esztergagép főorsó ütésvizsgálata. 

Szerszámgép párhuzamosság mérése. 

Vízszintezés, beállítás. 

Szerszámgépek mérési dokumentációi, jegyzőkönyvek. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, dokumentálás. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x  - 



2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás  x  - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés  x  - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció  x  - 

10. szerepjáték  x  - 

11. házi feladat  x  - 

 

1.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.4. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 



4.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

  x     

4.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

4.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x       

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x       

8.2. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

8.3. Anyagminták azonosítása x       

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       
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2013/2014 tanévtől 

Nappali tagozat 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

1/13. 

évf. 

1/13. 

esti 

Elmélet  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5    0,5 0 (T) 

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem    1 1 0 (T) 

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2,5 4 4 5 15,5 7 

Műszaki dokumentációk 1    

3* 1* Műszaki rajz   1  

Géprajzi ismeretek  2   

Gépészeti alapmérések   1  1 0 (T) 

Anyagismeret  1   
2** 1** 

Anyagjelölések 0,5    

Anyagvizsgálat  1   1 0,5 (I.f.) 

Gépészeti szerelés    1 1,5 0,5 (II.f.) 

CAD alkalmazás    1 1 1 

Kézi forgácsolás 1    
3*** 1*** 

Gépi forgácsolás   1 1 

Műszaki mechanika   1  

3**** 2**** Gépelemek    1 

Hajtások    1 

10172-12 Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés    2 2 1 

Geometriai mérések    0,6 

1***** 
0,5***** 

(I. f.) 
Összetett mechanikai-, 

technológiai 

vizsgálatok 

   0,4 

Villamos mérések     1 1 0,5 (II.f.) 

 Összes elmélet: 3 4 4 8 19 8 

 
*Műszaki-, géprajz és dokumentációk néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon 

**Anyagjelölések és anyagismeret néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon  

*** Kézi- és gépi forgácsolás néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon 

****Műszaki mechanika, gépelemek, hajtások néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon 

*****Geometriai mérések, összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok néven integráltan 

oktatjuk a 12. és az 1/13. évfolyamon 

 

T - Távoktatásban tanított tárgyak esetén az adott tárgyból minden félévben vizsgával mérjük a tanulók 

felkészültséget, ennek osztályzata kerül a bizonyítványba. A követelményeket, pontos tematikát és az 

ajánlott szakirodalmat a tanulók félév elején megkapják. Ezekből a tárgyakból vizsgaalkalmak előtt 

konzultáció igényelhető. 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

1/13. 

évf. 

1/13. 

esti 

Gyakorlat  

10163-12 Gépészeti munka-

biztonság és 

környezetvédelem 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
   1 1 0* 

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
3 3 4  13 9 

Műszaki dokumentációk 

gyakorlat 
  1  1 1 

Gépészeti alapmérések 

gyakorlat 
  1  1 1 

Anyagismeret, gyakorlat  0,5   1 0,5 

Anyagvizsgálat gyakorlat  0,5   1 0,5 

Kézi forgácsolás 

gyakorlat 
1 1   4 2 

Gépi forgácsolás 

gyakorlat 
2 1 2  5 4 

10172-12 Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés 

gyakorlat 
   2 2 1 

Geometriai mérések 

gyakorlat 
   0,4 0,4 0,2 

Anyagvizsgálat    0,2 0,2 0,1 

Villamos mérések 

gyakorlat 
   0.5 0,5 0,25 

Nagypontosságú mérések    0,5 0,5 0,25 

Szerszámgépek 

pontossága 
   0,4 0,4 0,3 

 Összes gyakorlat: 3 3 4 3 16 10 

Összefüggő szakmai 

gyakorlatok az adott 

évfolyam után: 

 
70 

óra 

105 

óra 

140 

óra 
 

160 

óra 

 

 
*Az elsősegélynyújtás gyakorlat tananyagát tömbösítve oktatjuk a félév során egy alkalommal. 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

9. évfolyam után:  35 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 35 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 

10. évfolyam után:  20 óra Anyagismeret gyakorlat 

 40 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 45 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 

11. évfolyam után.  30 óra Műszaki dokumentációk gyakorlat 

 30 óra Gépészeti alapmérések gyakorlat 

 15 óra Anyagismeret, gyakorlat 

 30 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 35 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 

1/13 évfolyam után:  30 óra Műszaki dokumentációk gyakorlat 

 30 óra Gépészeti alapmérések gyakorlat 

 30 óra Anyagismeret, gyakorlat 

 35 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 35 óra Gépi forgácsolás gyakorlat  
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakközépiskolai képzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem          1  

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
          1 

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2,5   4   4   5  

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
 3 70  3 105  4 140   

10172-12 

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés          2  

Műszaki mérés 

gyakorlat 
          2 

összes óra 3 3 
70 

4 3 
105 

4 4 
140 

8 3 

összes óra 6 7 8 11 
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18                     

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     

Munkahelyek kialakítása 4                     

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2                     

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     

Munkakörnyezeti hatások 2                     

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem                    32   

Munkabiztonság                    18   

Tűzvédelem                    7   

Környezetvédelem                   7    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
                     32 

Az elsősegélynyújtás                      10 
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általános alapjai 

Munka- és 

környezetvédelem a 

gyakorlatban 
          12 

Sérülések ellátása                      10 

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
90   144   144   160  

Műszaki dokumentációk 36           

Műszaki rajz       36     

Géprajzi ismeretek    72        

Gépészeti alapmérések       36     

Anyagismeret    36        

Anyagvizsgálat    36        

Anyagjelölések 18           

Gépészeti szerelés          32  

CAD alkalmazás          32  

Kézi forgácsolás 36           

Gépi forgácsolás I.       18   32  

Gépi forgácsolás II.       18     

Műszaki mechanika       36     

Gépelemek          32  

Hajtások          32  

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
  108 70  108 105  144 140   

Műszaki dokumentációk 

gyakorlat 
        36    

Gépészeti alapmérések 

gyakorlat 
        36    

Anyagismeret, gyakorlat      18       
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Anyagvizsgálat gyakorlat     18       

Kézi forgácsolás gyakorlat  36   36       

Gépi forgácsolás 

gyakorlat 
 72   36   72    

10172-12 Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés                    64  

Geometriai mérések                   24  

Villamos mérések                   32  

Összetett mechanikai-, 

technológiai vizsgálatok 
         8  

Műszaki mérés gyakorlat                    64 

Geometriai mérések 

gyakorlat 
                   12 

Anyagvizsgálat           8 

Villamos mérések 

gyakorlat 
                   16 

Nagypontosságú mérések                    16 

Szerszámgépek pontossága                    12 

Összesen 108 108 

70 

 144 108  

105 

144  144  

140 

256 96  

Összesen 216 252 288 352 

Elméleti óraszámok/aránya 652 / 45,8  %  

Gyakorlati óraszámok/aránya 771 / 54,2  %  
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Munkahelyi egészség és biztonság 
9. évfolyam 

0,5 óra/hét, 18 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 

Témakörök, tartalmak 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Munkavédelmi 

alapismeretek 

4 óra 

 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá 

ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi 

előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkaválallók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, 

a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő 

megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása 

és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A müszaki megelőzés, 

zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai.   

Munkahelyek 

kialakítása 

4 óra 

 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 

prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók 

és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, 

jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, 

tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. 

A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

Munkavégzés személyi 

feltételei 

 2 óra 

 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, 

munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, 

szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka 

tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának 

szabályai. 

Munkaeszközök 

biztonsága 

2 óra 

 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalommeghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  

meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtecshnika, konstukciós, 

üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési 

követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 

biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

Munkakörnyezeti 

hatások 

2 óra 

 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, 

veszélyes anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb 

veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei 

és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés 

jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 

4 óra 

 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető 

szabályai, a követelmények    normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve  a Kormány, illetve 

az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további 

részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, 

létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a 

megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Gépészeti alapozó feladatok  

9. évfolyam 

2,5 óra/hét, 90 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti alapozó 

feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti 

témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a 

megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a törvényszerűségekre. 

A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak döntéseket hozni a gépészeti 

folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 X   

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Összeállítási  rajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
 X   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  X  

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

5.5. Csoportos versenyjáték  X   
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6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység X    

6.2. Műveletek gyakorlása X    

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  X  

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  X  

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

8.1. Technológiai próbák végzése   X  

8.2. Technológiai minták elemzése  X   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat X    

8.4. Anyagminták azonosítása  X   

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 

körében 
    

9,1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
X    

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Műszaki dokumentációk 

36 óra 

 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, 

azok formai és tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 

axonometrikus ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 

Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

Anyagjelölések 

18 óra 

 

Az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 

előírások. 

Szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok értelmezése, 

használata. 

Szabványügyi ismeretek. 

A Magyar Szabvány. 

Nemzetközi szabványok. 

A szabványos ötvözetek áttekintése a gyakorlati felhasználhatóságot 

előtérbe helyezve. 

Anyagkiválasztás szempontjai. 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 

Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN 

szerint. 

Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései 

az MSZ és EN szerint. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 

és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása 

és jelölései az MSZ és EN szerint. 

A kohászati félkész termékek méretszabványai. 

Hűtő- és kenőanyag kiválasztása. 

Kézi forgácsolás 

36 óra 

 

Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmazása (mérőléc, tolómérő, 

szögmérő, derékszög, stb.). 

Előrajzolás célja, szerszámai. 

Az előrajzolás folyamata. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás, 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

menetvágás, menetfúrás). 

Az egyengetés célja, szerszámai, eszközei, gépei. 

Idomvasak, csövek, lemezek egyengetése, 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, 

alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok. 

A darabolás szerszámai, műveletei. 

Vágás és nyírás egyenes és görbe vonal mentén. 

Kézi és gépi fűrészelés. 

Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos 

anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 

Illesztés dörzsárazással. 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

 
A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
Gépészeti alapozó feladatok  

10. évfolyam 

4 óra/hét, 144 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 
 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Géprajzi ismeretek 

72 óra 

 

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 

dokumentációk. 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.      

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési 

terve. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és 

folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

A technológiai jellegű rajzok készítésének szabályai 

(dokumentációkészítés, technológiai elemek rajzjelei, ábrázolási 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

szabályai). 

A kinematikai rajzok készítésének szabályai. 

Gépek kinematikai ábrái (fordulatszám ábra, erőfolyam ábra, stb.). 

Készülékek szerkezeti elemei (ülékek, tájolók, ütközők, stb.). 

Készülékelemek szabványos részeinek jelölése. 

Anyagismeret 

36 óra 

 

Anyagszükséglet meghatározása, kiválasztása 

Az anyag mechanikai tulajdonságát biztosító eljárások kiválasztása, 

előírása. 

Nem szabványos anyagok használata, igénylése. 

Az anyagok kiválasztásának szempontjai. 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Nemfémes szerkezeti anyagok: fa, gumi, bőr, üveg, textiliák. 

Tűzálló-, szigetelő-, tömítő-, kenőanyagok. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek és ötvözeteik. 

Nehézfémek és ötvözeteik. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Természetes és mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyagok feldolgozási technológiái. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjai. 

Hőkezelő eljárások. 

Ötvöző és szennyező elemek hatásai. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Öntvénytervezési szempontok. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Felületvédelem, felületkikészítés. 

Korrózió fogalma, fajtái, folyamata. 

Korrózióvizsgálat. 

Az alkatrészek előkészítése és a korrózió elleni védekezés. 

Porkohászat. 

Fémporok gyártása, sajtolása, zsugorítása. 

Porkohászati termékek. 

Anyagvizsgálat 

36 óra 

 

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Technológiai próbák. 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítógép felépítése, kezelése. 

A próbatestek előkészítése. 

Hajlító- és hajtogatóvizsgálat. 

Lemezek és szalagok hatogatása. 

Hegesztett kötések hajlítóvizsgálata. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Mélyhúzhatósági vizsgálat célja, berendezése. 

Keménységmérés célja, berendezése. 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Próbatestek, kialakításuk. 

A keménységmérő gépek szerkezeti felépítése, kezelése. 

Különböző keménységi eljárások. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Metallográfiai vizsgálat. 

Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok. 

A fémvizsgáló mikroszkóp szerkezete. 

Acélok mikroszkópos vizsgálata. 

A nemfémes zárványok meghatározása. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

 
A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 
Gépészeti alapozó feladatok  

11. évfolyam 

4 óra/hét, 144 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 
Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Műszaki rajz 

36 óra  

 

 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 

Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 

Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Orsómenet és anyamenet jelölése. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei. 

Hegesztett kötések rajzi jelölése, méretmegadása. 

Forrasztott és ragasztott kötések jelölése. 

Nem oldható kötések jelképes ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Fogazatok jellemző adatai, méretei. 

A fogazott alkatrészek műhelyrajzának követelményei. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

Csővezetékek rajzjelei. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó rajzdokumentumok. 

A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtái és jellemzői, 

követelményei. 

Rajzkészítési és rajzszámozási rendszerek. 

Gépészeti alapmérések 

36 óra 

 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Gépi forgácsolás 

36 óra 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása. 

Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk. 

Munkadarab befogása. 

Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással. 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Nagyoló és simító esztergálás. 

Esztergakések élezése, mérése, ellenőrzése. 

Dörzsárazás. 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken. 

A rovátkolás és a recézés szerszámai, műveletei. 

Csiszolás esztergagépen. 

A hűtés és a kenés megoldásai. 

Kúp- és alakfelületek esztergálása. 

Külső és belső kúpok készítése. 

Az alakesztergálás szerszámai, kialakításuk. 

Revolvereszterga, automata esztergák. 

Esztergálás különféle esztergákon. 

Menetesztergálás. 

A menetkészítés szerszámai. 

Menetvágás menetkéssel. 

Menetek ellenőrzése mérőeszközökkel. 

Különleges menetek vágásának technológiája. 

Gyalulás, vésés technológiája. 

Haránt- és hosszgyalugépek felépítése, működése. 

A gyalulás szerszámai. 

Műszaki mechanika 

36 óra 

 

Merev testek statikája. 

Az erő, erőrendszer jellemzése. 

Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és 

szerkesztéssel közös pontban metsződő hatásvonalú erőrendszer 

esetén. 

A statika módszerei. 

A nyomatéki tétel. 

Síkidomok súlypontjának meghatározása szerkesztéssel és 

számítással.. 

Stabilitás. 

Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer. 

Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata. 

Tartók statikája. 

Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése. 

Reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) 

szerkesztése, számítása.. 

Tartók terhelés szerinti vizsgálata. 

Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 

Szilárdságtan, igénybevételek. 

Méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban. 

Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Kihajlás jellemzése. 

Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése. 

Dinamikus és ismétlődő igénybevételek. 

Kifáradási jelenségek. 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
Munkavédelem  

12. évfolyam 

1 óra/hét, 32 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének balesetmentes és biztonságos kialakítását, valamint az önálló 

gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a 

munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett   x - 
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feldolgozása 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Komplex információk körében     

3.1 Esetleírás készítése  x  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x - 

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

4.5. Csoportos versenyjáték   x - 

5. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x - 
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5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Munkabiztonság 

18 óra 

 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő 

nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Tűzvédelem 

7 óra 

 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás 

Tűzmegelőzés 

Tűzjelzés 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

Környezetvédelem 

7 óra 

 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 
Gépészeti alapozó feladatok  

12. évfolyam 

5 óra/hét, 160 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Gépészeti alapszerelések 

32 óra 

 

A géprajz jelképes ábrázolásainak alkalmazása. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, 

baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások előírása. 

A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata. 

A szerelési családfa felépítése, elemei. 

A szerelési vázlat. 

Szerelési módszerek. 

A szerelés szervezése. 

A szerelőüzemek tervezésének szempontjai. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája, szerszám, eszköz és 

segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe. 

Sajtolókötés. 

Zsugorkötés. 

Anyaggal- és alakkal záró kötések. 

Csavarkötés 

Kiegyensúlyozás (célja, fajtái). 

A szerelés gépei. 

Szerelési tervek készítése. 

Szerelési sorrendterv. 

Szerelési műveletterv. 

Szerelési műveleti utasítás. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

Gépelemek szerelése. 

Gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és 

csapágyházba/ból. 

Ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

illesztése. 

Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése. 

Csigahajtómű szerelése, javítása. 

Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása. 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

A szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és 

műszerek. 

 

CAD alkalmazás 

32 óra 

 

A számítástechnikai eszközök használata a gépészet szakterületen. 

Az egyes programok (WORD, EXCEL, PowerPoint, Internet) 

felhasználói szintű alkalmazása. 

A rajzolási és a számítási feladatokhoz szükséges hardver és szoftver 

igények meghatározása. 

A Műszaki mechanika témakörben a számítástechnikai eszközök 

használata a feladatok megoldásához. 

A Műszaki mérések témakörben a szükséges dokumentáció 

elkészítésekor (a számításokhoz, rajzi ábrázolásokhoz) a szükséges 

számítástechnikai eszközök használata. 

A Gyártástervezés és a gyártásirányítás témaköreiben a technológia 

tervezések során használhatók a számítástechnika adta lehetőségek. 

A CNC témakörei lehetőséget adnak a korszerű eszközökre telepített 

szoftverek felhasználására. 

A Karbantartás témakörei során a szoftverek adta lehetőség 

ismeretében matematikai-statisztikai elemzések készíthetőek. 

Az egyes tantárgyak összes témaköreit jelen keretek között nem 

tudjuk felsorolni, de helyi szinten megteremthetőek a feltételek a 

teljesítésére! 

Törekedjünk az egyes számítástechnikai eszközök széleskörű 

felhasználására a gépészet teljes területén!  

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek kihasználása az alkatrészek 

tervezésekor. 

2D CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése. 

Gépi forgácsolás 

32 óra 

 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása. 

Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk. 

Munkadarab befogása. 

Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással. 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Nagyoló és simító esztergálás. 

Esztergakések élezése, mérése, ellenőrzése. 

Dörzsárazás. 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken. 

A rovátkolás és a recézés szerszámai, műveletei. 

Csiszolás esztergagépen. 

A hűtés és a kenés megoldásai. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Kúp- és alakfelületek esztergálása. 

Külső és belső kúpok készítése. 

Az alakesztergálás szerszámai, kialakításuk. 

Revolvereszterga, automata esztergák. 

Esztergálás különféle esztergákon. 

Menetesztergálás. 

A menetkészítés szerszámai. 

Menetvágás menetkéssel. 

Menetek ellenőrzése mérőeszközökkel. 

Különleges menetek vágásának technológiája. 

Gyalulás, vésés technológiája. 

Haránt- és hosszgyalugépek felépítése, működése. 

A gyalulás szerszámai. 

Marás: palástmarás, homlokmarás, síkmarás. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marógépek felépítése, működése. 

Köszörülés: palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés. 

Munkadarab felfogása köszörüléshez. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörűgépek felépítése, működése. 

A köszörűszerszámok kialakítása. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat 

mozgásviszonyai. 

A fúrógépek szerkezeti felépítése, működése. 

A fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámai. 

A fúrás során alkalmazott hűtés és kenés. 

A gépi forgácsolás technológiai adatainak meghatározása a különböző 

eljárások esetében. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

Gépelemek 

32 óra 

 

Gépelemek. 

Kötőgépelemek, Szegecskötés. 

Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai. 

Szegecsek anyagai. 

Szegecskötés szilárdsági méretezés. 

Hegesztett kötés. 

Hegesztési varratok jellemzése. 

Hegesztett kötés szilárdsági méretezés. 

Forrasztott, ragasztott kötések. 

Zsugorkötés kialakítása, méretezése. 

Csavarkötések. 

Szabványos csavarok és csavaranyák. 

Csavarbiztosítások. 

Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés. 

Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése. 

Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése. 

Bordástengely, kúpos kötések. 

Rugók feladata, csoportosítása. 

Lengéscsillapítók. 

Csövek, csőszerelvények. 

Csövek falvastagságának meghatározása. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése. 

Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, 

méretezése. 

Csapágybeépítések, csapágyak kenése. 

Tengelykapcsolók általános jellemzése. 

Rugók, lengéscsillapítók 

Fékek kialakítása, általános jellemzése. 

Fékek méretezése, működtetése. 

A fogazat jellemzői, geometriája. 

Elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat 

jellemzése, számítása. 

Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 

Hajtások 

32 óra 

 

Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások: 

Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai. 

Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása. 

Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői. 

Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők). 

Laposszíjhajtás méretezése. 

Ékszíjhajtás szerelése, méretezése. 

Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból. 

Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: 

fogaskerékhajtás {a fogazat jellemzői, geometriája, elemi fogazat, 

kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat}). 

Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 

A fogfelületek kifáradásra történő méretezése. 

Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése. 

Csigahajtás jellemzése, méretezése. 

A csigahajtás hatásfoka. 

Lánchajtás kialakítása. 

Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások. 

A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése. 

Ipari hajtóművek feladata, típusai. 

Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése. 

Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli 

hajtóművek estében. 

A fokozati tényező. 

Hajtóművek vezérlése. 

Hidraulikus hajtóművek 

Mechanizmusok. 

 
A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 
Műszaki mérés  

12. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 
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A Műszaki mérés elméleti tantárgy tanításának célja a műszaki életben előforduló és 

alkalmazott mérések megismertetése. Ismerjék a tanulók a mechanikai, villamos műszereket és 

méréstechnikai eszközök használatát, a villamos jellegű mérőműszerek alkalmazását, az 

anyagvizsgálati módszereket, a szakítóvizsgálat, a szilárdsági vizsgálatokat, a 

keménységmérést, az alakíthatósági vizsgálatokat. Képesek legyenek a mechanikus-, 

elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési eredmények dokumentálása a mért és 

számított eredményekről, táblázatkezelő programok segítségével. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése X    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. Esemény helyszíni értékelése   X  
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szóban felkészülés után 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  X  

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység  X   

6.2. Műveletek gyakorlása  X   

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. Geometriai mérési gyakorlat  X   

 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Geometriai mérések 

22 óra 

 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Hiba felvételezés, hiba megállapítás. 

Mérési hibák. 

Géprajzi ábrázolás szabályai, alkatrészrajzok kiviteli előírásai, 

ábrázolási jelképek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Mérőeszközök kalibrálásának módja. 

Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Idomszerek, kaliberek, etalonok. 

Dugós és villás idomszerek méretezése. 

A munkadarabok geometriai méretei. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök. 

Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése. 

Menetek, fogaskerekek mérése. 

Sík-, merőlegesség-, párhuzamosság-, egytengelyűség-, körkörösség 

mérés menete. 

Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában és 

működtetésében, a minőségügyi rendszerhez tartozó 

képességvizsgálatok végrehajtásában. 

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását 

vezeti, kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a 

műszaki dokumentációk készítésénél. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai 

gyártásszabályozás: előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért 

értékek átlaga, mediánja, terjedelme, szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatméréseket végzése (SPC). 

A minőségbiztosításban alkalmazott korszerű számítógépes eszközök 

bemutatása. 

Minőségbiztosítási módszerek alkalmazása. 

Mérési jegyzőkönyv tartalma. 

 

Villamos mérések 

32 óra 

 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Ábrázolási jelképek. 

Villamosipari jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának az 

ismerete. 

Villamos szabályozás és vezérlés berendezései. 

Villamos áramkörök felépítése. 

Villamos alapméréseket végez. 

Mérési hiba. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Villamos multiméter ismerete. 

Lakatfogó ismerete. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Villamos mérések eszköz és feltételrendszere. 

A fázisviszonyok vizsgálata. 

Egyenáramú motorok mérése. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása. 

Üresjárási és terhelési görbék felvétele. 

A forgásirány és a fordulatszám változtatásának mérése. 

Transzformátorok mérése (váltakozó áramú teljesítmény, áttételi 

szám). 

Hatásfok meghatározása primer-szekunder teljesítményből. 

Egy- és háromfázisú motorok üzemeltetése, és terhelése (indítás, 

teljesítménymérés, fordulatszám-meghatározás, szlip, jelleggörbék 

felvétele). 

Háromfázisú motorok kapcsolásai (irányváltók, csillag-delta). 

Villamos gépek vezérlése (kapcsoló berendezések, irányváltók). 

Védőföldelés mérése. 

Átütési feszültség vizsgálata szigetelőanyagoknál. 

Mérések nagyfeszültségű áramkörökben. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Feszültség AC/DC mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Minőségbiztosítás. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Mérési jegyzőkönyv készítésének menete. 

Összetett mechanikai-, 

technológiai vizsgálatok 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

10 óra 

 

Sorozatmérés eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Keménységmérés menete. 

Szakítóvizsgálat, szakító diagram. 

Anyagvizsgálat mikroszkóppal. 

Alak- és helyzetméréseket végez. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági 

vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák 

pontosságának vizsgálata (nem statisztikai módszer). 

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását 

vezeti, kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. 

Részt vesz a minőségügyi rendszerhez tartozó képességvizsgálatok 

végrehajtásában. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a 

műszaki dokumentációk készítésénél. 

Folyamatképesség-vizsgálatok megvalósítása. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és 

végellenőrzését végzi. 

Minőségképesség vizsgálat elve, menete: gép beállítása, próbasorozat 

gyártása, vizsgált jellemző mérése, statisztikai jellemzők számítása, a 

tűrésmező és a szórás összevetése, Cm Cmk érték megállapítása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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SZAKMAI GYAKORLAT 

 

 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat 

9. évfolyam 

3 óra/hét, 108 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, 

megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése  X   



 33 

 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 X   

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Összeállítási rajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
 X   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  X  

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

5.5. Csoportos versenyjáték  X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
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6.1. Szakmai munkatevékenység X    

6.2. Műveletek gyakorlása X    

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  X  

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  X  

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

8.1. Technológiai próbák végzése   X  

8.2. Technológiai minták elemzése  X   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat X    

8.4. Anyagminták azonosítása  X   

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 

körében 
    

9,1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
X    

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Kézi forgácsolási 

gyakorlat 

36 óra  

 

Az előrajzolással szembeni követelmények (ÖGY). 

Az előrajzolás lépései (ÖGY). 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei (ÖGY). 

Mérő és ellenőrző eszközök (ÖGY). 

Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, 

szögmérő, derékszög, élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása (ÖGY) 

A felületszínezés lehetőségei (ÖGY). 

A térbeli előrajzolás eszközei (ÖGY). 

Az előrajzolás folyamata (ÖGY). 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai (ÖGY). 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Síkbeli és térbeli előrajzolás (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és 

mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez (ÖGY). 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának 

gyakorlása (ÖGY). 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, 

reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, 

menetvágás, menetfúrás (ÖGY). 

Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése (ÖGY). 

Komplex feladatok elkészítése (ÖGY). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése (ÖGY). 

Alkatrészek szerelése (szegecselés, menetfúrás, menetmetszés, 

csavarkötések, ék- és reteszkötés, ragasztás) (ÖGY). 

A jellemző kötésmódok bemutatása, alkalmazási területei, 

létrehozásának folyamata (ÖGY). 

Gépi forgácsolási 

gyakorlat 

72 óra  

 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi 

ismeretek rendszerezése (ÖGY). 

A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek 

bemutatása(ÖGY). 

Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek 

bemutatása) (ÖGY). 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás (ÖGY). 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) (ÖGY). 

Dörzsárazás (ÖGY). 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken (ÖGY). 

Kúp- és alakfelületek esztergálása (ÖGY).revolvereszterga, automata 

esztergák (ÖGY). 

Esztergálás különféle esztergákon ( 

Menetesztergálás (ÖGY). 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) (ÖGY). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) (ÖGY). 

Oldható kötések készítése (ÖGY). 

Nem oldható kötések készítése (ÖGY). 

Oldható és nem oldható kötések szerelőszerszámai (ÖGY). 

Fix és állítható csavarkulcsok (ÖGY). 

Csavarhúzógépek (ÖGY). 

Csavarkötés szétszerelésének szerszámai, készülékei. (ÖGY). 

Fogók típusai, alkalmazási területei (ÖGY). 

Különféle fémfelületek előkészítése (ÖGY). 

Felületvédelem mázolással, lakkozással (ÖGY). 

A fémragasztás folyamata, műveletei, az anyagok ragasztási 

technológiája (ÖGY). 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat 

10. évfolyam 

3 óra/hét, 108 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, 

megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Anyagvizsgálat, 

anyagismeret gyakorlat 

36 óra 

 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítőgép szerkezeti felépítése, kezelése. 

A vizsgálat folyamata, diagram felvétele. 

A mérési eredmények kiértékelése. 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) (ÖGY). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  (ÖGY). 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).  

Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 

Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 

Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, 

tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

Kézi forgácsolási 

gyakorlat 

36 óra  

Az előrajzolással szembeni követelmények (ÖGY). 

Az előrajzolás lépései (ÖGY). 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei (ÖGY). 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 Mérő és ellenőrző eszközök (ÖGY). 

Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, 

szögmérő, derékszög, élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása (ÖGY) 

A felületszínezés lehetőségei (ÖGY). 

A térbeli előrajzolás eszközei (ÖGY). 

Az előrajzolás folyamata (ÖGY). 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és 

mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez (ÖGY). 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának 

gyakorlása (ÖGY). 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, 

reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, 

menetvágás, menetfúrás (ÖGY). 

Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése (ÖGY). 

Komplex feladatok elkészítése (ÖGY). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése (ÖGY). 

Alkatrészek szerelése (szegecselés, menetfúrás, menetmetszés, 

csavarkötések, ék- és reteszkötés, ragasztás) (ÖGY). 

A jellemző kötésmódok bemutatása, alkalmazási területei, 

létrehozásának folyamata (ÖGY). 

Gépi forgácsolási 

gyakorlat 

36 óra  

 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi 

ismeretek rendszerezése (ÖGY). 

A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek 

bemutatása(ÖGY). 

Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek 

bemutatása) (ÖGY). 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás (ÖGY). 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) (ÖGY). 

Dörzsárazás (ÖGY). 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken (ÖGY). 

Kúp- és alakfelületek esztergálása (ÖGY).revolvereszterga, automata 

esztergák (ÖGY). 

Esztergálás különféle esztergákon ( 

Menetesztergálás (ÖGY). 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) (ÖGY). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) (ÖGY). 

Oldható kötések készítése (ÖGY). 

Nem oldható kötések készítése (ÖGY). 

Oldható és nem oldható kötések szerelőszerszámai (ÖGY). 

Fix és állítható csavarkulcsok (ÖGY). 

Csavarhúzógépek (ÖGY). 

Csavarkötés szétszerelésének szerszámai, készülékei. (ÖGY). 

Fogók típusai, alkalmazási területei (ÖGY). 

Különféle fémfelületek előkészítése (ÖGY). 

Felületvédelem mázolással, lakkozással (ÖGY). 

A fémragasztás folyamata, műveletei, az anyagok ragasztási 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

technológiája (ÖGY). 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Elsősegélynyújtás gyakorlat  

12. évfolyam 

1 óra/hét, 32 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is 

a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek 

legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett   x - 
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rendszerezése 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Komplex információk körében     

3.1 Esetleírás készítése  x  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x - 

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

4.5. Csoportos versenyjáték   x - 

5. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x - 

5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

5.4. Adatgyűjtés géprendszer  x  - 
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üzemeléséről 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Az elsősegélynyújtás 

alapjai  

8 óra 

 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadálymentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

Munka- és 

környezetvédelem a 

gyakorlatban 

12 óra 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének 

meghatározása, elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő 

nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, 

védőeszközök alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök 

bemutatása, használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

Sérülések ellátása 

12 óra 

 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, 

következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A schock fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

Műszaki mérés gyakorlat 

12. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A Műszaki mérés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a műszaki életben előforduló 

és alkalmazott mérések elméleti megismertetését követően jártasságot szerezzenek a 

tanulók a mérési folyamatban a mérőeszközök megfelelő használatában. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    
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2.2. Leírás készítése X    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  X  

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  X  

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység  X   

6.2. Műveletek gyakorlása  X   

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. Geometriai mérési gyakorlat  X   

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Geometriai mérések 

14 óra 

 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, 

mérőórával, idomszerrel, mérőmikroszkóppal. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Idomszerrel ellenőriz. 

Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése. 

Mérés dugós és villás idomszerekkel, kaliberekkel. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Síkfelületek vizsgálata. 

Forgásfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek 

ellenőrzése. 

Csavarok fajtái, adatai, mérése. 

Fogaskerekek mérése, értékelése. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Belső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Mérési hibák, hibajellemzők. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és 

végellenőrzését végzi. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a 

műszaki dokumentációk készítésénél. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Mérési eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok 

segítségével. 

Anyagvizsgálat 

8 óra 

 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Próbatestek, kialakításuk. 

Hajlító vizsgálatok. 

Ütőmunka vizsgálat. 

Anyagelemzés, szövetszerkezetek vizsgálata. 

Minőségbiztosítás. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Villamos mérések 

16 óra 

 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Villamos jelképes ábrázolások, kapcsolási rajzok. 

Villamos mérőeszközök használata. 

Villamos alapméréseket végez. 

Egyszerű áramkörök felépítése, mérése. 

Villamos multiméterrel, lakatfogóval mérés. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Egyen- és váltakozó villamos jellemzők meghatározása. 

Egyenáramú motorok és generátorok. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása. 

Üresjárási és terhelési görbék felvétele. 

A forgásirány és a fordulatszám változtatásának felvétele. 

Nagyfeszültségű áramkörök. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Transzformátorok. 

Egy- és háromfázisú motorok jelleggörbéi. 

Egy- és háromfázisú motorok indítása, teljesítménymérése, 

fordulatszám-meghatározása, szlip, jelleggörbék felvétele. 

Háromfázisú motorok kapcsolásai. 

Villamos gépek szabályozása, vezérlése. 

Hibakeresés. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Nagypontosságú 

mérések 

16 óra 

 

Mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Ezredes mérőórával történő mérések (körkörösség, egytengelyűség, 

síklapúság, párhuzamosság). 

Sorozatmérés lengőnyelves mikrométerrel, passzaméterrel. 

Mérés mérőórás furatmérőkkel. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Hosszmérő gép, Abbe-féle elv. 

Mikroszkópos mérések. 

Mérőeszközök kalibrálása. 

Mérőhasábok, kaliber gyűrűk. 

Interferencia csíkok vizsgálata mikrométer orsónál. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Minőségbiztosítás. 

Méréstechnológia dokumentálása, mérési jegyzőkönyv készítése, 

értékelése. 

Szerszámgépek 

pontossága 

10 óra 

 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi. 

Gépelhelyezés, alapozás, energiaellátás 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági 

vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák 

pontosságának vizsgálata. 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A pontossági vizsgálatoknál alkalmazott eszközök, készülékek 

alkalmazása. 

Szerszámgép pontossági előírásai, mérései. 

Sajátpontossági vizsgálatok, mérések. 

Alak- és helyzetméréseket végez. 

Felületi hibák, felületi érdesség. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének 

vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

Esztergagép főorsó ütésvizsgálata. 

Szerszámgép párhuzamosság mérése. 

Vízszintezés, beállítás. 

Szerszámgépek mérési dokumentációi, jegyzőkönyvek. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Minőségbiztosítás. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, dokumentálás. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 
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1 Óraterv 

 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek – 2 

CNC alapismeretek – 2 

10170-16 Gyártástervezés és 

gyártásirányítás  

Alkatrészgyártás tervezése – 2 

Szerelés technológiai 

tervezése 
– 1 

Gyártórendszerek – 2 

Gyártásirányítás – 1 

10171-16 Karbantartás és üzemvitel 

Szerszámgépek telepítése, 

karbantartása 

– 2 

Irányítástechnika – 1 

10172-12 Mérőtermi feladatok 

Geometriai mérések, 

anyagvizsgálatok 

1,5 – 

Geometriai mérések; 

Összetett mechanikai-, 

technológiai vizsgálatok 

1 – 

Villamos mérések 0,5 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Műszaki ábrázolás  2 – 

Gépészeti anyagok 3 – 

Műszaki mechanika 2 – 

Gépészeti technológiák I. 2 – 

Gépészeti technológiák II. 1 – 

Gépelemek 2 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Munkavédelem  0,5 – 

Összes elmélet: 15,5 15,5 

10171-16 Karbantartás és üzemvitel Karbantartás gyakorlat  – 3,5 

10170-16 Gyártástervezés és 

gyártásirányítás  
Gyártástervezés gyakorlat  – 4 

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC szerszámgépeken 
Forgácsolás gyakorlat – 8 

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés gyakorlat  3 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 
Gépészeti alapozó feladatok 

gyakorlata 

12 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Elsősegélynyújtás gyakorlat  0,5 – 

Összes gyakorlat: 15,5 15,5 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    
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1/13. évfolyam után: 160 óra    

 

2 Tantárgyak, témakörök 

 

2.1 Foglalkoztatás II. 

0,5 óra/hét, évi 15 óra elmélet 

Tanterem 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

 

Témakörök  

 

Munkajogi alapismeretek                4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 

végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

Munkaviszony létesítése                4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés                    4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség                  3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; 

nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által 

nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- 

és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.2 Foglalkoztatás I. 

 

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Számítógépes terem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű 

szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön 

keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Témakörök 
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Nyelvtani rendszerzés 1              10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó 

a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint 

a helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2              10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva 

az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. 

A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá 

válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során.  

 

Nyelvi készségfejlesztés               24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 

társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség 

által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére 

lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 

szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a 

két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 
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Munkavállalói szókincs               18 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 

alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja 

el. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    
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1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

 

2.3 Munkavédelem 

 

0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 

Tanterem 

   

A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének balesetmentes és biztonságos kialakítását, valamint az önálló 

gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a 

munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

 

 

 

Témakörök 

Munkabiztonság 9 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
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Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

Tűzvédelem 4 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás. 

Tűzmegelőzés. 

Tűzjelzés. 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 
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Dokumentációk. 

 

Környezetvédelem 5 óra 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés. 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés x    



13 

3. kiselőadás   x  

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály

-keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 

x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x  

1.5. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

  x  

1.6. Információk önálló 

rendszerezése 

  x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x   

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 

  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

 x   

2.6. Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 

 x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése   x  

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x    
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3.6. rajz készítése Z-rendszerről x    

3.7. rendszerrajz kiegészítés x    

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex információk 

körében 

    

4.1. Esetleírás készítése  x   

4.2. Elemzés készítése 

tapasztalatokról 

x    

4.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4..4. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

 x   

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5. Csoportos munkaformák 

körében 

    

5.1. Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

 x   

5.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

 x   

5.3. Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5.5. Csoportos versenyjáték  x   

6. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

6.1. Műveletek gyakorlása x x   

6.2. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

x    

 

 

2.4 Elsősegélynyújtás gyakorlata 

 

0,5 óra/hét, évi 18 óra gyakorlat 

Szaktanterem/tanműhely 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy 

azon kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett 

sérüléseket és képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

 

Témakörök 

Az elsősegélynyújtás alapjai 6 óra 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 
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Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadály-mentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

 

Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban 6 óra 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, 

elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 
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Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 

alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök bemutatása, 

használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 

Sérülések ellátása 6 óra 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalma, tünetei, leggyakoribb okai, következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A schock fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés x    

3. kiselőadás   x  

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       
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2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték     x   

 

2.5 Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Forgácsolási ismeretek elméleti tantárgy célja, a gépipar területén alkalmazott 

forgácsoló alapeljárások jellemzőinek és alkalmazási területeinek megismertetése. A 

tanulók ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a 

szükséges technológiai folyamat kiválasztásához. 

 

Témakörök 

1.5.1 Forgácsolási ismeretek                

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Szaktanterem 

 

A forgácsolás fogalma, fajtái. 

A forgácsoló mozgások. 

Fogácsolás-technológiai alapfogalmak. 

Készülékezési alapfogalmak. 
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A készülékek általános jellemzése. 

Szerszámbefogó, szerszámbeállító és szerszámvezető készülékek. 

Forgácsoló alapeljárások. 

A forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai, élgeometriája, szabványai. 

Szerszám és gép kiválasztása. 

Technológiai adatok meghatározása (fajlagos forgácsoló erő, forgácsolási 

teljesítmény, stb.). 

Az élettartamot befolyásoló tényezők. 

Az esztergálás technológiája. 

A gyalulás, vésés technológiája. 

A fúrás, furatmegmunkálás technológiája. 

A marás technológiája. 

A köszörülés technológiája. 

Aggregát célgépek, gépsorok. 

Lemezmegmunkálások. 

A fogazás, a fogaskerékgyártás technológiája. 

Finomfelületi megmunkálások. 

Korszerű technológiák a megmunkálásokban: ultrahang, lézer, stb.. 

Elérhető pontosság és felületi érdesség. 

Az egyes forgácsoló eljárások biztonságtechnikai követelményeinek előírása. 

A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása a különböző 

technológiák esetében. 

 

1.5.2 CNC alapismeretek                                                                            

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A szerszámgépek általános fejlődése és automatizálása. 

NC–CNC-technika. 

Az NC-CNC gépek általános jellemzése. 

A gépiparban alkalmazott NC–CNC vezérlések programozásának általános 

szabályai. 

A kontúrleírás lehetőségei. 

Geometriai információk meghatározása. 

CNC-programozás. 

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális). 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

– speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 

A mondatfelépítés szabályai. 

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, munkaterv), kitöltésük 

módja. 



20 

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, furatmegmunkálás, 

esztergálás. 

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, simító 

esztergálás. 

Pályavezérlésű marógép programozása. 

Technológiai dokumentációk (felfogási terv, szerszám útterv stb.) készítése. 

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

10. szerepjáték   x  

11. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       
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1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés     x   

3.5. rendszerrajz kiegészítés     x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása   x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x       

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x       

 

 

2.6 Gépegységek szerelése és karbantartása 

A tantárgy tanításának célja 
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A Gyártástervezés és gyártásirányítás elméleti tantárgy célja, hogy a szakmai alapozó 

tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a tanulók jártasságát a 

gépipari tervezések megvalósításában. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, a Gépészeti alapozó feladatok, a 

Mérőtermi feladatok és a Forgácsoló technológia hagyományos és CNC 

szerszámgépeken szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika, 

fizika, informatika vonatkozó témaköreinek használata. 

 

Témakörök 

 

1.6.1 Alkatrészgyártás tervezése               

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A gyártástervezés, gyártás-előkészítés feladatai. 

A technológiai folyamatok gazdaságossági követelményei. 

Gyártási rendszerek összefüggése. 

A gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei. 

A gyártástervezés dokumentációi. 

A technológiai tervezés előkészítése. 

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból. 

A technológiai folyamat elvi vázlata. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendjének meghatározása, tervezése. 

Technológiai paraméterek számítása. 

A különböző megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia előírása. 

A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása. 

Méretek és tűrések meghatározása. 

Bázisválasztás. 

A munkadarab helyzet-meghatározása. 

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése. 

A szükséges hőkezelések megtervezése. 

A gazdaságosság figyelembevételével az előgyártmány kiválasztása. 

A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása, amelynek során elemzi az 

alkatrész rajzán szereplő előírásokat, az egyes gyártási eljárásokkal teljesíthető 

paramétereket, a szükséges technikai és gazdasági feltételeket. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendjének, a technológiai folyamatot alkotó 

egyes műveletek megtervezése. 

Az egyes műveletek előtti állapot meghatározása a szükséges ráhagyások, 

hozzáadások, valamint műveleti méretek és tűrések felvételével. 

A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása. 

A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke. 

Fő- és mellékidők kiszámítása. 

A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai. 

Anyagszükséglet, előgyártmány (félgyártmány) meghatározása, kiválasztása 

képlékeny alakításkor. 

Az alakító erő számítása képlékeny hidegalakítás esetében. 
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A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, biztonságtechnikai 

követelmények. 

A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre végzett 

műveletek szerint, az elérhető pontosság). 

Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos anyagfelhasználás, 

sávterv, a szerszám nyomásközéppontja. 

A mélyhúzó-szerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós szerszámok, 

ráncfogó. 

Típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a 

húzórés, az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele) 

 

 

1.6.2 Szerelési technológia tervezése              

1 óra/hét, évi 31 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A szerelés alapfogalmai. 

A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata. 

Szerelési tervek készítése. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A szerelési családfa felépítése, elemei. 

A szerelési vázlat, szerelési módszerek, a szerelés szervezése, a szerelőüzemek 

tervezésének szempontjai. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája. 

Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, szerelési utasítás, 

ellenőrzési utasítás stb.) készítése. 

Szerszám, eszköz és segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe. 

Kötések előírása: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal záró kötések, 

csavarkötés. 

A hegesztés technológiai előírásai  

Hegesztési hibák. 

A hegesztő eljárások csoportosítása, biztonságtechnikája. 

Forrasztási műveletek előírása. 

A szerelés gépei. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

 

 

1.6.3 Gyártórendszerek                  

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

CNC-gép felépítése, működése, részegységei. 

A vezérlés felépítése, a vezérlés főbb részei, a vezérlő kezelése, a vezérlő üzenetei. 

CNC-géptípusok, jellemzőik, programozási sajátosságok, rendszerbe illesztési 

(INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése, adatátviteli beállítások. 

Az ellenőrzés végrehajtása. 

Pozicionálás a szerszámgépeken. 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés). 
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Az üzemmód kiválasztása. 

Referenciapont felvétele. 

Az ellenőrzés paramétereinek beállítása. 

A grafikus ellenőrzés szabályai 

A megmunkálás CNC-programjának ellenőrzése. 

Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken, nullpont-tárolók. 

Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken. 

Pozíciókijelző jelentése a szerszámgépeken. 

A CNC-gép beállítása az új munkadarab gyártására. 

Bonyolult megmunkáló program betöltése mágneslemezről vagy számítógépes 

adatátviteli rendszeren keresztül. 

A megmunkáló program grafikus ellenőrzése. 

Programfuttatás végzése forgácsolás nélkül. 

FMS-megmunkáló cellák. 

FMS-szerszámozás, készülékezés. 

CNC-gépek összekapcsolási feltételei, ipari robottal történő gépkiszolgálás alapvető 

megoldásai. 

Cella kiszolgáló robot: betanítási, programozási mód ismertetése, adat, 

programkezelés, továbbítás, tárolás lehetőségei, robot érzékelők fajtái, működésük, 

bekötési jellemzőik, munkadarab-, szerszám-megfogó szerkezetek, egyéb (pl. 

szerelőrobotok). 

Az FMS mint a CIM alrendszere. 

Egy teljes CIM-rendszer elemzése. 

A CIM – gyártócella. 

Felhasználói programok (CAD, CAD-CAM, irodai programcsomag stb.) ismerete, 

használata a gépészeti gyakorlatban. 

Az automatizált gyártás bemutatása, egy CIM-rendszeren történő munkadarabgyártás 

folyamata. 

A munkadarabok tervezési, gyártási, ellenőrzési lépései, megvalósításának lehetséges 

módja. 

Egy adott CAD/CAM-program felépítés, alkalmazásának lehetősége egy 

gyártócellában készítendő darab megmunkálásakor. 

A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek meghatározása ( CIM, CAD, 

CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM rendszer). 

Az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM tervezése. 

Gyártási folyamat meghatározása. 

CNC-gépek CAD/CAM csatolása, beállítási, paraméterezési, szerszámozási 

alapismeretek. 

FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAM tervezőrendszerekkel. 

Az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: termelékenységi, 

jövedelmezőségi kérdések elemzése. 

 

 

1.6.4 Gyártásirányítás                  

1 óra/hét, évi 31 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

Gazdasági, pénzügyi és jogi alapfogalmak. 

A Polgári törvénykönyv. 

Vállalati és vállalkozási formák. 
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Vállalkozás beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei. 

Adójogszabályok. 

Adózási általános ismeretek (fogalmi meghatározások, alapfogalmak). 

Személyi jövedelemadó. 

Társasági adó. 

Általános forgalmi adó. 

Vállalkozói szerződések tartalma és formai követelményei. 

Beruházási tevékenységek folyamata. 

Vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó külső és belső tényezők. 

Munkahelytervezés, szervezés kérdései. 

Anyaggazdálkodás folyamatai, a folyamatos anyagellátás feltételei. 

Létszámelemzés módszerei és mutatói. 

A költségek értelmezése a vállalkozásoknál. 

A költségelemzés. 

Vállalkozások pénzforgalma. 

Vállalkozások és a bankrendszer kapcsolata. 

Banki tevékenységek a vállalkozások működésében (bankügyletek). 

Üzleti terv készítése. 

Vállalkozások nyilvántartásai, gazdasági tevékenységük elemzése, tervezése. 

Munkajogi kérdések. 

A Munka törvénykönyve. 

Munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei. 

Vezetési stílusok. 

Kommunikáció a vállalkozás során. 

Tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetése. 

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

10. szerepjáték   x  

11. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.3. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Képi információk körében 

2.1. rajz értelmezése   x     

2.2. rajz készítése leírásból x       

2.3. rajz készítés tárgyról x       

2.4. rajz kiegészítés   x     

2.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
    x   

5.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     
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5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x       

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

7.2 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 

 

2.7 Karbantartás és üzemvitel 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Szerszámgépek karbantartása elméleti tantárgy célja, hogy a gépészet szakmai 

területén alkalmazott gépek, berendezések, eszközök folyamatos működésének 

biztosítását megismertesse a tanulókkal. Ennek birtokában a tanulók képesek lesznek a 

megfelelő szerszámgép kiválasztására, üzemeltetésére. 

 

Témakörök 

 

2.7.1 Szerszámgépek telepítése, karbantartása           

 

2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Szaktanterm/Tanterem 

 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések telepítésekor, 

átvételekor. 

A karbantartást követő gépátvétel folyamata. 

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv szerinti kialakítása. 

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának megvalósítása. 

A működéshez szükséges energiaellátás kialakítása. 

Az automatizált berendezések kezelése. 

A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, ellenőrzése. 

Gépek, berendezések minőségképesség vizsgálatai, gépek beállítása, próbasorozat 

gyártása. 

A vizsgált jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokumentálása. 

A számított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szórás összehasonlítása a 

gépkönyv előírásaival. 

Az új gépek, berendezések, technológiák telepítése. 

A karbantartási folyamat megtervezése a gépkönyv alapján. 

Karbantartás elmélete, az üzemfenntartás szükségessége, műveletei. 

A karbantartás jelentősége, a karbantartás új értelmezése. 

A karbantartási rendszer műszaki eszközei, a karbantartási műveletek definíciói. 



28 

Karbantartási stratégiák. 

Az RCM megbízhatóság központú karbantartás és a TPM teljes körű hatékony 

karbantartás. 

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gyártása, 

felületvédelem). 

Módszeres hibakeresés, hibafelvételi dokumentáció. 

A szerelés gépei, szerszámai. 

Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv, szerelési 

műveleti utasítás. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

Gépelemek szerelésének szempontjai műveletközi ellenőrzések. 

A javításnál alkalmazott technológiák. 

Anyagmozgatás szereléskor. 

Biztonságtechnikai követelmények kialakítása szereléskor. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése. 

Forgácsoló szerszámgépek karbantartása. 

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek, műszerek és 

anyagok. 

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján. 

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, javítása. 

 

 

2.7.2 Irányítástechnika                 

 

1 óra/hét, évi 31 óra elmélet 

Szaktanterm/Tanterem 

 

Az irányítástechnika alapjai. 

Az irányítási rendszer. 

Az irányítás célja, jelképes ábrázolása. 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen. 

Vezérléstechnika alapja, részei, jellemzői. 

A vezérlések fajtái.  

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai. 

Pneumatikus alapvezérlések kialakítása, jellemzői. 

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése. 

Elektropneumatikus vezérlések. 

A hidraulikus vezérlési rendszer felépítése, jellemzői. 

A hidraulikus rendszer elemei. 

Hidraulikus vezérlések. 

A villamos vezérlések kialakítása, jellemzői. 

Villamos gépek vezérlési feladatai. 

A programvezérlés elve. 

Szabadon programozható vezérlők jellemzése, alkalmazása. 

Szabályozástechnika. 

A szabályozási kör és részei. 

Szabályozások, vezérlések típusai. 

A szabályozások felosztása. 

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása. 

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható berendezésekkel. 
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PLC fogalma, alkalmazása. 

Számítógépes irányítási lehetőségek. 

Robottechnika alapjai, alkalmazása a gépészet szakterületen. 

A robotok felépítése, jellemzőinek meghatározása. 

Az ipari robotok szerkezeti elemei. 

Az ipari robotok irányítástechnikája (irányítási módok, vezérlő rendszerek). 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

10. szerepjáték   x  

11. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   
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1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
    x   

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés     x   

3.4. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x       

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
    x   

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

    x   

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x       

 

 

2.8 Mérőtermi feladatok 

A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki mérés elméleti tantárgy tanításának célja a műszaki életben előforduló és 

alkalmazott mérések megismertetése. Ismerjék a tanulók a mechanikai, villamos 
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műszereket és méréstechnikai eszközök használatát, a villamos jellegű mérőműszerek 

alkalmazását, az anyagvizsgálati módszereket, a szakítóvizsgálatokat, a szilárdsági 

vizsgálatokat, a keménységmérést, az alakíthatósági vizsgálatokat. Képesek legyenek a 

mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési eredmények 

dokumentálására, a mért és számított eredményekről, táblázatkezelő programok 

segítségével. 

 

Témakörök 

2.8.1 Geometriai mérések, anyagvizsgálatok             

    

 

1,5 óra/hét, évi 54 óra elmélet 

Szaktanterem, mérőlaboratórium 

 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Hiba felvételezés, hiba megállapítás. 

Mérési hibák. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Mechanikus és digitális mérőeszközök. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésére alkalmas eszközök. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Mérőeszközök kalibrálásának módja. 

Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Idomszerek, kaliberek, etalonok. 

Dugós és villás idomszerek méretezése. 

A munkadarabok geometriai méretei. 

Közvetlen és közvetett mérési eljárások. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök. 

Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése. 

Menetek, fogaskerekek mérése. 

Sík-, merőlegesség-, párhuzamosság-, egytengelyűség-, körkörösség mérés menete. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Érdességmérő berendezések 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

A gyártás során használt mérőeszközök nyilvántartása, kalibrálása, hitelesítése. 

Számítógépes alkalmazások használata a mérési dokumentációk készítésénél. 

Mérési jegyzőkönyv tartalma. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Hajlító- és hajtogató vizsgálat. 

Lemezek és szalagok hajtogatása. 

Mélyhúzhatósági vizsgálat célja, berendezése. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 
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Jominy próba 

Forgácsolhatósági vizsgálat 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítógép felépítése, kezelése. 

Próbatestek, kialakításuk. 

A szakítóvizsgálat kiértékelése. 

Hegesztett kötések hajlító vizsgálata. 

Szívósság vizsgálat, a fajlagos ütőmunka meghatározása 

Fárasztóvizsgálatok. 

A keménységmérés célja, eljárásai, berendezései. 

Metallográfiai vizsgálat. 

Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok. 

A fémvizsgáló mikroszkóp szerkezete. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (folytonossági vizsgálatok). 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálatok. 

 

2.8.2 Villamos mérések                   

 

0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 

Szaktanterem, mérőlaboratórium 

 

Villamos alapmérések végzése. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Villamos multiméter ismerete. 

Lakatfogó ismerete. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

A fázisviszonyok vizsgálata. 

Védőföldelés mérése. 

Átütési feszültség vizsgálata szigetelőanyagoknál. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Feszültség AC/DC mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Nem villamos mennyiségek villamos mérése 

Passzív mérő-átalakítók (ellenállásos, induktív, kapacitív) 

Aktív mérő-átalakítók (indukciós, termoelektromos, piezoelektromos, 

fotoelektromos) 

 

2.8.3 Geometriai mérések; Összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok    

      

 

1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 

Szaktanterem, mérőlaboratórium 

 

A sorozatmérés eszközei és módszerei 
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Alak- és helyzetmérések végzése. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatának végzése. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági vizsgálatok, 

geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák pontosságának vizsgálata 

(nem statisztikai módszer). 

A minőségbiztosítási rendszer működtetése, a minőségügyi rendszerhez tartozó 

képességvizsgálatok. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai gyártásszabályozás: előzetes 

adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, 

szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatmérések (SPC). 

A minőségbiztosításban alkalmazott korszerű számítógépes eszközök. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     
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1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2 Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
    x   

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz kiegészítés   x x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés   x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.4. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

    x   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
    x   

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

    x   

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
    x   

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
  x     

7.2. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
  x     
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2.9 Gépészeti alapozó feladatok 

A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a 

gépészeti alapfeladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, ezen 

belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti 

eszközök működésének a megértésére. 

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A tanulók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. 

 

Témakörök 

 

2.9.1 Műszaki ábrázolás                  

 

2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 

Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 

Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 
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Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Orsómenet és anyamenet jelölése. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei. 

Hegesztett kötések rajzi jelölése, méretmegadása. 

Forrasztott és ragasztott kötések jelölése. 

Nem oldható kötések jelképes ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Fogazatok jellemző adatai, méretei. 

A fogazott alkatrészek műhelyrajzának követelményei. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

Csővezetékek rajzjelei. 

A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtái és jellemzői, követelményei. 

Rajzkészítési és rajzszámozási rendszerek. 

 

 

2.9.2 Gépészeti anyagok                  

 

3 óra/hét, évi 108 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Az anyagok kiválasztásának szempontjai. 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Az anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságainak értelmezése, 

megállapításuk módja. (anyagvizsgálatok alapjai) 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira.  

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

A vas- és acélöntvények osztályozása, tulajdonságai és jelölései a MSZ és EN 

szerint. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek és ötvözeteik. 

Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 

szerint. 

Színesfémek és ötvözeteik. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az 

MSZ és EN szerint. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 
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Természetes és mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyagok feldolgozási technológiái. 

Nemfémes szerkezeti anyagok: fa, gumi, bőr, üveg, textíliák. 

Tűzálló-, szigetelő-, tömítő-, kenőanyagok. 

Hűtő- és kenőanyag kiválasztása. 

Segédanyagok. 

Felületvédelem, felületkikészítés. 

Korrózió fogalma, fajtái, folyamata. 

Korrózióvizsgálat. 

Az alkatrészek előkészítése és a korrózió elleni védekezés. 

 

 

2.9.3 Műszaki mechanika                 

 

2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Merev testek statikája. 

Az erő, erőrendszer jellemzése. 

Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel közös 

pontban metsződő hatásvonalú erőrendszer esetén. 

A statika módszerei. 

A nyomatéki tétel. 

Síkidomok súlypontjának meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Stabilitás. 

Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer. 

Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata. 

Tartók statikája. 

Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése. 

Reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) szerkesztése, 

számítása. 

Tartók terhelés szerinti vizsgálata. 

Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 

Szilárdságtan, igénybevételek. 

Méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban. 

Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Kihajlás jellemzése. 

Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése. 

Dinamikus és ismétlődő igénybevételek. 

Kifáradási jelenségek. 

 

 

2.9.4 Gépészeti technológiák I.                

 

2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 
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Az öntés technológiája. 

Formázási módszerek és alkalmazásuk. 

Öntvénytervezési szempontok. 

Öntési hibák. 

Képlékeny hideg- és melegalakító eljárások 

A kovácsoló eljárások jellemzői, alkalmazása. 

A hengerlés technológiája, a hengerelt termékek jellemzői 

Képlékeny cső- és rúdgyártó eljárások  

Alkatrész gyártás kivágással- lyukasztással 

Hajlítás, mélyhúzás, hidegfolyatás 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Porkohászat. 

Fémporok gyártása, sajtolása, zsugorítása. 

Porkohászati termékek 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjai. 

Hőkezelő eljárások. 

Hőkezelési hibák. 

A hegesztés általános jellemzése. 

Gázhegesztés és lángvágás gyakorlata, technológiája. 

Az ívhegesztés gyakorlata, technológiái. 

A különböző sajtoló hegesztések technológiái. 

Hegesztési hibák. 

 

 

2.9.5 Gépészeti technológiák II.                

1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

A forgácsolás technológiája 

A forgácsolás elve, a forgácsképződés folyamata 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása. 

Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk. 

Munkadarab befogása. 

Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással. 

 

 

2.9.6 Gépelemek                   

2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Szaktanterem/Tanműhely 

 

Gépelemek fogalma, csoportosítása. 

Kötőgépelemek, Szegecskötés. 

Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai. 

Szegecskötés szilárdsági méretezés. 

Hegesztett kötés. 

Hegesztési varratok jellemzése. 
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Hegesztett kötés szilárdsági méretezés. 

Forrasztott, ragasztott kötések. 

Zsugorkötés kialakítása, méretezése. 

Csavarkötések. 

Szabványos csavarok és csavaranyák. 

Csavarbiztosítások. 

Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés. 

Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése. 

Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése. 

Bordástengely, kúpos kötések. 

Rugók feladata, csoportosítása. 

Lengéscsillapítók. 

Csövek, csőszerelvények. 

Csövek falvastagságának meghatározása. 

Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése. 

Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, méretezése. 

Csapágybeépítések, csapágyak kenése. 

Tengelykapcsolók általános jellemzése. 

Rugók, lengéscsillapítók. 

Fékek kialakítása, általános jellemzése. 

Fékek méretezése, működtetése. 

Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások: 

Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai. 

Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása. 

Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői. 

Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők). 

Laposszíjhajtás méretezése. 

Ékszíjhajtás szerelése, méretezése. 

Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból. 

Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: fogaskerékhajtás {a fogazat 

jellemzői, geometriája, elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde 

fogazat}). 

Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése. 

Csigahajtás jellemzése, méretezése. 

A csigahajtás hatásfoka. 

Lánchajtás kialakítása. 

Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások. 

A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése. 

Ipari hajtóművek feladata, típusai. 

Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése. 

Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli hajtóművek 

estében. 

A fokozati tényező. 

Hajtóművek vezérlése. 

Hidraulikus hajtóművek. 

Mechanizmusok. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       
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2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése   x     

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

    x   

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

    x   

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
    x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x     

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

    x   

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
    x   
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8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
    x   

8.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
  x     

8.3. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

8.4. Anyagminták azonosítása   x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 

2.10 Karbantartás gyakorlat 

3,5 óra/hét, évi 109 óra gyakorlat 

Tanműhely, irányítástechnika laboratórium, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az elméleti ismereteket felhasználva a tanulók képesek legyenek a megfelelő 

karbantartási, szerelési feladatok elvégzésére. 

 

Témakörök 

Karbantartás gyakorlat 62 óra 

Szerszámgép átvételi előírásainak alkalmazása. 

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések telepítésekor, 

átvételekor. 

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv szerinti kialakítása. 

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának megvalósítása. 

Az automatizált berendezések kezelése. 

A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, ellenőrzése 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gyártása, 

felületvédelem) végzése. 

Módszeres hibakeresés, hibafelvételi dokumentáció. 

A szerelés gépei, szerszámai. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

Biztonságtechnikai követelmények alkalmazása szereléskor. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése, dokumentálása. 

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek, műszerek és 

anyagok kiválasztása, használata. 

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján. 

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, javítása. 

 

Irányítástechnika gyakorlat 47 óra 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen. 
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Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések kialakítása. 

Pneumatikus alapvezérlések megvalósítása. 

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése. 

A hidraulikus vezérlési rendszer megvalósítása. 

A hidraulikus rendszer elemei. 

A villamos vezérlések gyakorlati kialakítása, jellemzése. 

Villamos gépek vezérlése. 

A programvezérlés elve. 

Szabadon programozható vezérlők gyakorlati alkalmazása. 

A szabályozási kör és részeinek gyakorlati megvalósítása. 

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása. 

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható berendezésekkel. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x   

2. elbeszélés  x   

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés  x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

11. házi feladat x x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     
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1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

  x     

4.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     
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7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x       

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 

2.11 Gyártástervezés gyakorlat 

4 óra/hét, évi 124 óra gyakorlat 

Szaktanterem, CAD-CAM számítógépterem, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

A szakmai alapozó tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint tegye 

jártassá a tanulókat gépipari tervezések hagyományos és számítógéppel segített 

megvalósításában 

 

 

Témakörök 

Gyártástervezés 62 óra 

Technológiai tervezés adott munkadarab elkészítéséhez. 

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendje. 

A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása. 

Méretek és tűrések meghatározása. 

Bázisválasztás. 

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése. 

Technológiai paraméterek számítása, kiválasztása. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

 

CAD-CAM gyakorlat 62 óra 

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek használása az alkatrészek rajzolásakor. 

CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése a műszaki ábrázolás szabályainak 

használatával. 

A munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus rajzolása. 
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Az alkatrészek CAD/CAM-gyártási folyamatának megtervezése 

Az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program elkészítése, szimulációs 

és adatátviteli lehetőséggel. 

Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártási folyamatának 

lépéseinek szimulálása. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x   

2. elbeszélés  x   

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés  x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

11. házi feladat  x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     
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2. Képi információk körében 

2.1. rajz értelmezése x       

2.2. rajz készítése leírásból x       

2.3. rajz készítés tárgyról x       

2.4. rajz kiegészítés   x     

2.5. rajz elemzés, hibakeresés   x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

3.2. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

5.2. Műveletek gyakorlása x x     

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x       

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

6.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x       

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       
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8.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 

2.12 Forgácsolás gyakorlat 

8 óra/hét, évi 248 óra elmélet 

Forgácsoló tanműhely, CNC gépterem, gazdálkodó szervezet 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

A forgácsolás elméletének ismeretében a gyakorlati felhasználási megoldások 

megismerése, használata, begyakorlása. 

 

 

Témakörök 

Forgácsolás hagyományos szerszámgépeken 93 óra 

Szerszám és gép kiválasztása. 

Az élettartamot befolyásoló tényezők. 

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése. 

Az esztergálás gyakorlata, technológiája. 

A gyalulás, vésés gyakorlata technológiája. 

A fúrás, furatmegmunkálás gyakorlata technológiája. 

A marás gyakorlata, technológiája. 

A köszörülés gyakorlata, technológiája. 

Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás forgácsolási adatai, 

szerszámai, kiválasztásuk szempontjai. 

Lemezmegmunkálások 

 

CNC programozás 62 óra 

Egyszerű CNC programok készítése. 

Kontúrleírások. 

Ciklusok, nullponteltolások. 

Szimulációs szoftver, vezérlés-szimulátor. 

Szerszámbemérés, korrekciós adatok meghatározása. 

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális). 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

– speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 

CNC gyártás 93 óra 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 
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CNC-gép felépítése, működése, részegységei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete: 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

– speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 

A mondatfelépítés szabályai. 

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, munkaterv), kitöltésük 

módja. 

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, furatmegmunkálás, 

esztergálás. 

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, simító 

esztergálás. 

A vezérlés felépítése, működése: 

– a vezérlés főbb részei 

– a vezérlő kezelése 

– a vezérlő üzenetei. 

CNC-szerszámgép kezelési műveletei. 

A szerszámgép üzembe helyezése. 

Az üzemmódok jellemzői és alkalmazása. 

Biztonságtechnikai tudnivalók. 

Gyártás CNC gépen. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció   x  

10. szerepjáték   x  

11. házi feladat   x  
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   

1.2. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   

1.3. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

x    

1.4. Információk önálló 

rendszerezése 

x    

1.5. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x   

2. Képi információk körében     

2.1. rajz értelmezése x    

2.2. rajz készítés tárgyról x    

2.3. rajz kiegészítés  x   

2.4. rajz elemzés, hibakeresés  x   

3. Csoportos munkaformák 

körében 

    

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

x   

3.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x   

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x   

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

4.1. Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 

x    

4.2. Műveletek gyakorlása x    

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 

x   

5. Üzemeltetési tevékenységek 

körében 

    

5.1. Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x   

5.2. Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 

 x   

5.3. Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 

x   
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5.4. Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 

x    

6. Vizsgálati tevékenységek 

körében 

    

6.1. Geometriai mérési gyakorlat x    

7. Szolgáltatási tevékenységek 

körében 

    

7.1. Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 

x    

7.2. Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 

x    

 

2.13 Műszaki mérés gyakorlat 

3 óra/hét, évi 108 óra gyakorlat 

Mérőlaboratórium, gépterem, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki mérés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a műszaki életben 

előforduló és alkalmazott mérések elméleti megismertetését követően jártasságot 

szerezzenek a tanulók a mérési folyamatban a mérőeszközök megfelelő használatában. 

 

Témakörök 

Geometriai mérések 36 óra 

Metrológiai alapfogalmak ismerete, mérési eljárások alkalmazása. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés. 

Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával, 

idomszerrel, mérőmikroszkóppal. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Idomszerrel való ellenőrzés. 

Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése. 

Mérés, dugós és villás idomszerekkel, kaliberekkel. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Síkfelületek vizsgálata. 

Forgásfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek ellenőrzése. 

Csavarok mérése. 

Fogaskerekek mérése, értékelése. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Belső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák, hibajellemzők. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és végellenőrzésének végzése. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai gyártásszabályozás: előzetes 

adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, 

szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatmérések (SPC). 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki 

dokumentációk készítésénél. 
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Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Mérési eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével. 

 

Anyagvizsgálatok 18 óra 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Szakítóvizsgálat 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Hajlító vizsgálatok. 

Ütőmunka vizsgálat. 

Technológiai próbák 

Folytonossági vizsgálatok 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Próbatestek, kialakításuk. 

Anyagelemzés, szövetszerkezetek vizsgálata. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

Villamos mérések 18 óra 

Villamos alapmérések végzése. 

Egyszerű áramkörök felépítése, mérése. 

Villamos multiméterrel, lakatfogóval való mérés. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

Nagypontosságú mérések 18 óra 

Mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés. 

Ezredes mérőórával történő mérések (körkörösség, egytengelyűség, síklapúság, 

párhuzamosság). 

Sorozatmérés lengőnyelves mikrométerrel, passzaméterrel. 

Mérés mérőórás furatmérőkkel. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Hosszmérő gép, Abbe-féle elv. 

Mikroszkópos mérések. 

Mérőeszközök kalibrálása. 

Mérőhasábok, kaliber gyűrűk. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Méréstechnológia dokumentálása, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

Szerszámgépek pontossági vizsgálata 18 óra 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatának végzése. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági vizsgálatok, 

geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák pontosságának vizsgálata. 

Alak- és helyzetmérések végzése. 

Felületi hibák, felületi érdesség. 

A pontossági vizsgálatoknál alkalmazott eszközök, készülékek alkalmazása. 

Szerszámgép pontossági előírásai, mérései. 

Sajátpontossági vizsgálatok, mérések. 
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Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

Esztergagép főorsó ütésvizsgálata. 

Szerszámgép párhuzamosság mérése. 

Vízszintezés, beállítás. 

Szerszámgépek mérési dokumentációi, jegyzőkönyvek. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, dokumentálás. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Mérőlaboratórium, gépterem, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x  - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás  x  - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés  x  - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció  x  - 

10. szerepjáték  x  - 

11. házi feladat  x  - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     



54 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés   x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

  x     

4.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

4.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x       

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

  x     
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7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x     

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x     

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x       

8.2. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x       

8.3. Anyagminták azonosítása x       

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

2.14 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 
12 óra/hét, évi 432 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

  

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 

anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok 

módját 

 

Témakörök 

Műszaki ábrázolás gyakorlat 72 óra 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 
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Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 

Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 

Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

 

Kézi forgácsolási gyakorlat 126 óra 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Az előrajzolással szembeni követelmények. 

Az előrajzolás lépései. 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, szögmérő, derékszög, 

élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása. 

A felületszínezés lehetőségei. 

A térbeli előrajzolás eszközei. 

Az előrajzolás folyamata. 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás. 

Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése. 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése 

Komplex feladatok elkészítése. 

 

Gépi forgácsolási gyakorlat 126 óra 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek 

rendszerezése. 
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A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek bemutatása. 

Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása). 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Dörzsárazás. 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken. 

Kúp- és alakfelületek esztergálása, revolvereszterga, automata esztergák. 

Esztergálás különféle esztergákon. 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 

 

Szerelési gyakorlat 36 óra 

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

Gépelemek szerelése. 

Oldható kötések készítése. 

Nem oldható kötések készítése. 

Oldható és nem oldható kötések szerelőszerszámai. 

Fix és állítható csavarkulcsok. 

Csavarhúzógépek. 

Csavarkötés szétszerelésének szerszámai, készülékei. 

Fogók típusai, alkalmazási területei. 

Gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból. 

Ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése. 

Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése. 

Csigahajtómű szerelése, javítása. 

Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása. 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

A szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és műszerek. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

 

Hegesztési gyakorlat 72 óra 

Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése. 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés). 

Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása. 

Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti vízszintes pozíciókban. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok. 

Tompavarratok, sarokvarratok készítése. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 
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Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

A különböző sajtoló hegesztés technológiái. 

A forrasztás alapelve, technológiája. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, vagy gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x   

2. elbeszélés  x   

3. kiselőadás  x   

4. megbeszélés  x   

5. vita  x   

6. szemléltetés  x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály

-keret 

 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 

x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

 x   

1.5. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

 x   
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1.6. Információk önálló 

rendszerezése 

x    

1.7. Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 

 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Tesztfeladat megoldása x    

2.2. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

 x   

2.3. Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 

 x   

2.4. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x    

3.2. rajz készítés tárgyról x    

3.3. rajz kiegészítés x    

3.4. rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex információk 

körében 

    

4.1. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x    

4.2. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

 x   

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

5. Csoportos munkaformák 

körében 

    

5.1. Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

 x   

5.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

 x   

5.3. Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5.5. Csoportos versenyjáték  x   

6. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

6.1. Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 

 x   

6.2. Műveletek gyakorlása  x   

6.3. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

 x   

7. Üzemeltetési tevékenységek 

körében 

    

7.1. Géprendszer megfigyelése 

adott szempontok alapján 

 x   

7.2. Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 

x    
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7.3. Üzemelési hibák szimulálása 

és megfigyelése 

 x   

7.4. Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 

 x   

8. Vizsgálati tevékenységek 

körében 

    

8.1. Technológiai próbák végzése  x   

8.2. Technológiai minták 

elemzése 

 x   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x    

9. Szolgáltatási tevékenységek 

körében 

    

9.1. Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 

x    

9.2. Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 

x    
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2013/2014 tanévtől 

Nappali tagozat 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03 

A szakképesítés megnevezése: Gépgyártás-technológiai technikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 

 

Szakmai követelménymodulok TANTÁRGY 1/13. 2/14. 

SZAKMAI ELMÉLET 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5  

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem Munkavédelem 1  

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok 15,5  

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés 2  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.  1 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) Foglalkoztatás I.  2 

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC szerszámgépeken 
Forgácsolási alapismeretek  6 

10170-12 Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
Gyártástervezés és gyártásirányítás   6 

10171-12Karbantartás és üzemvitel Szerszámgépek karbantartása   4 

SZAKMAI GYAKORLAT 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem Elsősegélynyújtás gyakorlat 1  

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat 13  

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés gyakorlat 2  

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC szerszámgépeken 
Forgácsolási alapismeretek gyakorlat  8 

10170-12 Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és gyártásirányítás 

gyakorlat 
 2 

10171-12Karbantartás és üzemvitel Szerszámgépek karbantartása gyakorlat  6 

Összesen: 35 35 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat az 1/13. évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

Elméleti képzési idő aránya:  50,9 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 49,1 % 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.    1  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.     2  

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1    

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
15,5     

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
 13 160   

10172-12 Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés 2     

Műszaki mérés 

gyakorlat 
 2    

10169-12 Forgácsoló 

technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási 

alapismeretek 
   5,5  

Forgácsolási 

alapismeretek 

gyakorlat 

    8 

10170-12 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás  
   4,5  

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

gyakorlat 

    2 

10171-12Karbantartás 

és üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása  
   6  

Szerszámgépek 

karbantartása 

gyakorlat 

    6 

összes óra 19 16  
160 

 19 16 

összes óra 35 35 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 1/13. 

e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18         

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4         

Munkahelyek kialakítása 4         

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2         

Munkaeszközök 

biztonsága 
2         

Munkakörnyezeti 

hatások 
2         

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4         

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.       32   

Munkajogi 

alapismeretek 
      8   

Munkaviszony létesítése       8   

Álláskeresés       8   

Munkanélküliség       8   

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       64   

Nyelvtani rendszerzés 1       8   

Nyelvtani rendszerezés 2       8    

Nyelvi készségfejlesztés       24    

Munkavállalói szókincs       24    

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 36         

Munkabiztonság 18         

Tűzvédelem  9         

Környezetvédelem 9          

Elsősegélynyújtás gyakorlat  36        

Az elsősegélynyújtás 

általános alapjai 
  12       

Munka- és 

környezetvédelem a 

gyakorlatban 

 12    

Sérülések ellátása  12       

10162-12 Gépészeti Gépészeti alapozó feladatok 558       
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alapozó feladatok Műszaki dokumentációk 36       

Műszaki rajz 36     

Géprajzi ismeretek 72     

Gépészeti alapmérések 36       

Anyagismeret 36       

Anyagvizsgálat 36     

Gépészeti szerelés 54     

CAD alkalmazás 36     

Kézi forgácsolás 36       

Gépi forgácsolás 72     

Műszaki mechanika 36     

Gépelemek 36     

Hajtások 36     

Gépészeti alapozó feladatok 

gyakorlat 
 468  160     

Műszaki dokumentációk 

gyakorlat 
 36      

Gépészeti alapmérések 

gyakorlat 
 36       

Anyagismeret, gyakorlat  36       

Anyagvizsgálat 

gyakorlat 
 36    

Kézi forgácsolás 

gyakorlat 
 144    

Gépi forgácsolás 

gyakorlat 
 180    

10172-12 Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés  72        

Geometriai mérések 26        

Villamos mérések 36        

Összetett mechanikai-, 

technológiai vizsgálatok 
10     

Műszaki mérés gyakorlat  72       

Geometriai mérések 

gyakorlat 
 14       

Anyagvizsgálat  8    

Villamos mérések 

gyakorlat 
 18       

Nagypontosságú 

mérések 
 18       

Szerszámgépek 

pontossága 
 14       
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10169-12 

Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási alapismeretek    176  

Anyagválasztás    16  

CNC alapismeretek    96  

Forgácsolási eljárások 

tervezése 
   64  

Forgácsolási alapismeretek 

gyakorlat 
    256 

Forgácsolási 

alapismeretek 
    96 

CNC programozás     64 

CNC gyártás     96 

10170-12 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
   144  

Gyártástervezés    80  

Képlékeny alakítás    32  

CAD rajzolás    32  

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás gyakorlat 
    64 

Gyártástervezés     32 

CAD rajzolás     16 

Szereléstechnika     16 

10171-12 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása  
      192  

Szerszámgépek 

karbantartása 
      56  

Géptelepítés    8  

Irányítástechnika       64  

Villamos gépek       64  

Szerszámgépek 

karbantartása gyakorlat 
       128 

Szerszámgépek 

karbantartása 
       50 

Géptelepítés     16 

Irányítástechnika        32 

Villamos gépek        32 

Összesen  684 576 
160 

608 512 

Összesen 1260 1120 

Elmélet és a gyakorlat aránya:  50,9 / 49,1 %. 
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Munkahelyi egészség és biztonság 
1/13. évfolyam 

0,5 óra/hét, 18 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 

Témakörök, tartalmak 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Munkavédelmi 

alapismeretek 

4 óra 

 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá 

ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi 

előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkaválallók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő 

megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása 

és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A müszaki megelőzés, 

zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai.   

Munkahelyek 

kialakítása 

4 óra 

 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 

prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók 

és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, 

jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, 

tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. 

A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

Munkavégzés személyi 

feltételei 

 2 óra 

 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, 

munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, 

szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka 

tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának 

szabályai. 

Munkaeszközök 

biztonsága 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalommeghatározása. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

2 óra 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  

meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtecshnika, konstukciós, 

üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési 

követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 

biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

Munkakörnyezeti 

hatások 

2 óra 

 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, 

veszélyes anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb 

veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei 

és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés 

jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 

4 óra 

 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető 

szabályai, a követelmények    normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve  a Kormány, illetve 

az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további 

részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, 

létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a 

megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Munkavédelem  
1/13. évfolyam 

1 óra/hét, 36óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének balesetmentes és biztonságos kialakítását, valamint az önálló 

gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a 

munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása   x - 
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jegyzeteléssel 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Komplex információk körében     

3.1 Esetleírás készítése  x  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x - 

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

4.5. Csoportos versenyjáték   x - 
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5. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x - 

5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Munkabiztonság 

36 óra 

18 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő 

nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Tűzvédelem Általános tűzvédelmi ismeretek. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

9 óra 

 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás 

Tűzmegelőzés 

Tűzjelzés 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

Környezetvédelem 

9 óra 

 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Gépészeti alapozó feladatok  
1/13. évfolyam 

15,5 óra/hét, 558 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti alapozó 

feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti 

témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a 

megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a törvényszerűségekre. 

A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak döntéseket hozni a gépészeti 

folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 X   

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  
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3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Összeállítási  rajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
 X   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  X  

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

5.5. Csoportos versenyjáték  X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység X    

6.2. Műveletek gyakorlása X    

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

7.1. Géprendszer megfigyelése adott  X   
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szempontok alapján 

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  X  

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  X  

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

8.1. Technológiai próbák végzése   X  

8.2. Technológiai minták elemzése  X   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat X    

8.4. Anyagminták azonosítása  X   

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 

körében 
    

9,1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
X    

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Műszaki dokumentációk 

36 óra 

 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, 

azok formai és tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 

axonometrikus ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 

Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

Műszaki rajz 

36 óra  

 

 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 

Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 

Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Orsómenet és anyamenet jelölése. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei. 

Hegesztett kötések rajzi jelölése, méretmegadása. 

Forrasztott és ragasztott kötések jelölése. 

Nem oldható kötések jelképes ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Fogazatok jellemző adatai, méretei. 

A fogazott alkatrészek műhelyrajzának követelményei. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

Csővezetékek rajzjelei. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó rajzdokumentumok. 

A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtái és jellemzői, 

követelményei. 

Rajzkészítési és rajzszámozási rendszerek. 

Géprajzi ismeretek 

72 óra 

 

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 

dokumentációk. 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.      

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési 

terve. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és 

folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

A technológiai jellegű rajzok készítésének szabályai 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

(dokumentációkészítés, technológiai elemek rajzjelei, ábrázolási 

szabályai). 

A kinematikai rajzok készítésének szabályai. 

Gépek kinematikai ábrái (fordulatszám ábra, erőfolyam ábra, stb.). 

Készülékek szerkezeti elemei (ülékek, tájolók, ütközők, stb.). 

Készülékelemek szabványos részeinek jelölése. 

Gépészeti alapmérések 

36 óra 

 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Anyagismeret 

36 óra 

 

Az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 

előírások. 

Szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok értelmezése, 

használata. 

Szabványügyi ismeretek. 

A Magyar Szabvány. 

Nemzetközi szabványok. 

A szabványos ötvözetek áttekintése a gyakorlati felhasználhatóságot 

előtérbe helyezve. 

Anyagkiválasztás szempontjai. 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 

Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN 

szerint. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései 

az MSZ és EN szerint. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 

és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása 

és jelölései az MSZ és EN szerint. 

A kohászati félkész termékek méretszabványai. 

Hűtő- és kenőanyag kiválasztása. 

Anyagszükséglet meghatározása, kiválasztása 

Az anyag mechanikai tulajdonságát biztosító eljárások kiválasztása, 

előírása. 

Nem szabványos anyagok használata, igénylése. 

Az anyagok kiválasztásának szempontjai. 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Nemfémes szerkezeti anyagok: fa, gumi, bőr, üveg, textiliák. 

Tűzálló-, szigetelő-, tömítő-, kenőanyagok. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek és ötvözeteik. 

Nehézfémek és ötvözeteik. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Természetes és mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyagok feldolgozási technológiái. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjai. 

Hőkezelő eljárások. 

Ötvöző és szennyező elemek hatásai. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Öntvénytervezési szempontok. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Felületvédelem, felületkikészítés. 

Korrózió fogalma, fajtái, folyamata. 

Korrózióvizsgálat. 

Az alkatrészek előkészítése és a korrózió elleni védekezés. 

Porkohászat. 



 21 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Fémporok gyártása, sajtolása, zsugorítása. 

Porkohászati termékek. 

Anyagvizsgálat 

36 óra 

 

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítógép felépítése, kezelése. 

A próbatestek előkészítése. 

Hajlító- és hajtogatóvizsgálat. 

Lemezek és szalagok hatogatása. 

Hegesztett kötések hajlítóvizsgálata. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Mélyhúzhatósági vizsgálat célja, berendezése. 

Keménységmérés célja, berendezése. 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Próbatestek, kialakításuk. 

A keménységmérő gépek szerkezeti felépítése, kezelése. 

Különböző keménységi eljárások. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Metallográfiai vizsgálat. 

Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok. 

A fémvizsgáló mikroszkóp szerkezete. 

Acélok mikroszkópos vizsgálata. 

A nemfémes zárványok meghatározása. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

 

Gépészeti alapszerelések 

54 óra 

 

A géprajz jelképes ábrázolásainak alkalmazása. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, 

baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások előírása. 

A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata. 

A szerelési családfa felépítése, elemei. 

A szerelési vázlat. 

Szerelési módszerek. 

A szerelés szervezése. 

A szerelőüzemek tervezésének szempontjai. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája, szerszám, eszköz és 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe. 

Sajtolókötés. 

Zsugorkötés. 

Anyaggal- és alakkal záró kötések. 

Csavarkötés 

Kiegyensúlyozás (célja, fajtái). 

A szerelés gépei. 

Szerelési tervek készítése. 

Szerelési sorrendterv. 

Szerelési műveletterv. 

Szerelési műveleti utasítás. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

Gépelemek szerelése. 

Gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és 

csapágyházba/ból. 

Ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek 

illesztése. 

Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése. 

Csigahajtómű szerelése, javítása. 

Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása. 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

A szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és 

műszerek. 

 

CAD alkalmazás 

36 óra 

 

A számítástechnikai eszközök használata a gépészet szakterületen. 

Az egyes programok (WORD, EXCEL, PowerPoint, Internet) 

felhasználói szintű alkalmazása. 

A rajzolási és a számítási feladatokhoz szükséges hardver és szoftver 

igények meghatározása. 

A Műszaki mechanika témakörben a számítástechnikai eszközök 

használata a feladatok megoldásához. 

A Műszaki mérések témakörben a szükséges dokumentáció 

elkészítésekor (a számításokhoz, rajzi ábrázolásokhoz) a szükséges 

számítástechnikai eszközök használata. 

A Gyártástervezés és a gyártásirányítás témaköreiben a technológia 

tervezések során használhatók a számítástechnika adta lehetőségek. 

A CNC témakörei lehetőséget adnak a korszerű eszközökre telepített 

szoftverek felhasználására. 

A Karbantartás témakörei során a szoftverek adta lehetőség 

ismeretében matematikai-statisztikai elemzések készíthetőek. 

Az egyes tantárgyak összes témaköreit jelen keretek között nem 

tudjuk felsorolni, de helyi szinten megteremthetőek a feltételek a 

teljesítésére! 

Törekedjünk az egyes számítástechnikai eszközök széleskörű 

felhasználására a gépészet teljes területén!  

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A CAD program lehetőségeinek kihasználása az alkatrészek 

tervezésekor. 

2D CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése. 

Kézi forgácsolás 

36 óra 

 

Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmazása (mérőléc, tolómérő, 

szögmérő, derékszög, stb.). 

Előrajzolás célja, szerszámai. 

Az előrajzolás folyamata. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás, 

menetvágás, menetfúrás). 

Az egyengetés célja, szerszámai, eszközei, gépei. 

Idomvasak, csövek, lemezek egyengetése, 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, 

alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok. 

A darabolás szerszámai, műveletei. 

Vágás és nyírás egyenes és görbe vonal mentén. 

Kézi és gépi fűrészelés. 

Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos 

anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 

Illesztés dörzsárazással. 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

Gépi forgácsolás 

72 óra 

 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása. 

Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk. 

Munkadarab befogása. 

Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással. 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Nagyoló és simító esztergálás. 

Esztergakések élezése, mérése, ellenőrzése. 

Dörzsárazás. 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A rovátkolás és a recézés szerszámai, műveletei. 

Csiszolás esztergagépen. 

A hűtés és a kenés megoldásai. 

Kúp- és alakfelületek esztergálása. 

Külső és belső kúpok készítése. 

Az alakesztergálás szerszámai, kialakításuk. 

Revolvereszterga, automata esztergák. 

Esztergálás különféle esztergákon. 

Menetesztergálás. 

A menetkészítés szerszámai. 

Menetvágás menetkéssel. 

Menetek ellenőrzése mérőeszközökkel. 

Különleges menetek vágásának technológiája. 

Gyalulás, vésés technológiája. 

Haránt- és hosszgyalugépek felépítése, működése. 

A gyalulás szerszámai. 

Marás: palástmarás, homlokmarás, síkmarás. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marógépek felépítése, működése. 

Köszörülés: palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés. 

Munkadarab felfogása köszörüléshez. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörűgépek felépítése, működése. 

A köszörűszerszámok kialakítása. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat 

mozgásviszonyai. 

A fúrógépek szerkezeti felépítése, működése. 

A fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámai. 

A fúrás során alkalmazott hűtés és kenés. 

A gépi forgácsolás technológiai adatainak meghatározása a különböző 

eljárások esetében. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

Műszaki mechanika 

36 óra 

 

Merev testek statikája. 

Az erő, erőrendszer jellemzése. 

Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és 

szerkesztéssel közös pontban metsződő hatásvonalú erőrendszer 

esetén. 

A statika módszerei. 

A nyomatéki tétel. 

Síkidomok súlypontjának meghatározása szerkesztéssel és 

számítással.. 

Stabilitás. 

Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer. 

Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata. 

Tartók statikája. 

Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése. 

Reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) 

szerkesztése, számítása.. 

Tartók terhelés szerinti vizsgálata. 

Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 

Szilárdságtan, igénybevételek. 

Méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban. 

Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Kihajlás jellemzése. 

Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése. 

Dinamikus és ismétlődő igénybevételek. 

Kifáradási jelenségek. 

Gépelemek 

36 óra 

 

Gépelemek. 

Kötőgépelemek, Szegecskötés. 

Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai. 

Szegecsek anyagai. 

Szegecskötés szilárdsági méretezés. 

Hegesztett kötés. 

Hegesztési varratok jellemzése. 

Hegesztett kötés szilárdsági méretezés. 

Forrasztott, ragasztott kötések. 

Zsugorkötés kialakítása, méretezése. 

Csavarkötések. 

Szabványos csavarok és csavaranyák. 

Csavarbiztosítások. 

Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés. 

Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése. 

Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése. 

Bordástengely, kúpos kötések. 

Rugók feladata, csoportosítása. 

Lengéscsillapítók. 

Csövek, csőszerelvények. 

Csövek falvastagságának meghatározása. 

Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése. 

Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, 

méretezése. 

Csapágybeépítések, csapágyak kenése. 

Tengelykapcsolók általános jellemzése. 

Rugók, lengéscsillapítók 

Fékek kialakítása, általános jellemzése. 

Fékek méretezése, működtetése. 

A fogazat jellemzői, geometriája. 

Elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat 

jellemzése, számítása. 

Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Hajtások 

36 óra 

 

Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások: 

Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai. 

Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása. 

Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői. 

Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők). 

Laposszíjhajtás méretezése. 

Ékszíjhajtás szerelése, méretezése. 

Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból. 

Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: 

fogaskerékhajtás {a fogazat jellemzői, geometriája, elemi fogazat, 

kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat}). 

Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 

A fogfelületek kifáradásra történő méretezése. 

Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése. 

Csigahajtás jellemzése, méretezése. 

A csigahajtás hatásfoka. 

Lánchajtás kialakítása. 

Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások. 

A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése. 

Ipari hajtóművek feladata, típusai. 

Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése. 

Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli 

hajtóművek estében. 

A fokozati tényező. 

Hajtóművek vezérlése. 

Hidraulikus hajtóművek 

Mechanizmusok. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Műszaki mérés  

1/13. évfolyam 

2 óra/hét, 72 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki mérés elméleti tantárgy tanításának célja a műszaki életben előforduló és 

alkalmazott mérések megismertetése. Ismerjék a tanulók a mechanikai, villamos műszereket és 

méréstechnikai eszközök használatát, a villamos jellegű mérőműszerek alkalmazását, az 

anyagvizsgálati módszereket, a szakítóvizsgálat, a szilárdsági vizsgálatokat, a 

keménységmérést, az alakíthatósági vizsgálatokat. Képesek legyenek a mechanikus-, 

elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési eredmények dokumentálása a mért és 

számított eredményekről, táblázatkezelő programok segítségével. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése X    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  X  

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos   X  
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szövegfeldolgozás 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  X  

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység  X   

6.2. Műveletek gyakorlása  X   

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. Geometriai mérési gyakorlat  X   

 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Geometriai mérések 

26 óra 

 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Hiba felvételezés, hiba megállapítás. 

Mérési hibák. 

Géprajzi ábrázolás szabályai, alkatrészrajzok kiviteli előírásai, 

ábrázolási jelképek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Mérőeszközök kalibrálásának módja. 

Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Idomszerek, kaliberek, etalonok. 

Dugós és villás idomszerek méretezése. 

A munkadarabok geometriai méretei. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök. 

Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése. 

Menetek, fogaskerekek mérése. 

Sík-, merőlegesség-, párhuzamosság-, egytengelyűség-, körkörösség 

mérés menete. 

Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában és 

működtetésében, a minőségügyi rendszerhez tartozó 

képességvizsgálatok végrehajtásában. 

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását 

vezeti, kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a 

műszaki dokumentációk készítésénél. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

gyártásszabályozás: előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért 

értékek átlaga, mediánja, terjedelme, szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatméréseket végzése (SPC). 

A minőségbiztosításban alkalmazott korszerű számítógépes eszközök 

bemutatása. 

Minőségbiztosítási módszerek alkalmazása. 

Mérési jegyzőkönyv tartalma. 

 

Villamos mérések 

36 óra 

 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Ábrázolási jelképek. 

Villamosipari jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának az 

ismerete. 

Villamos szabályozás és vezérlés berendezései. 

Villamos áramkörök felépítése. 

Villamos alapméréseket végez. 

Mérési hiba. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Villamos multiméter ismerete. 

Lakatfogó ismerete. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Villamos mérések eszköz és feltételrendszere. 

A fázisviszonyok vizsgálata. 

Egyenáramú motorok mérése. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása. 

Üresjárási és terhelési görbék felvétele. 

A forgásirány és a fordulatszám változtatásának mérése. 

Transzformátorok mérése (váltakozó áramú teljesítmény, áttételi 

szám). 

Hatásfok meghatározása primer-szekunder teljesítményből. 

Egy- és háromfázisú motorok üzemeltetése, és terhelése (indítás, 

teljesítménymérés, fordulatszám-meghatározás, szlip, jelleggörbék 

felvétele). 

Háromfázisú motorok kapcsolásai (irányváltók, csillag-delta). 

Villamos gépek vezérlése (kapcsoló berendezések, irányváltók). 

Védőföldelés mérése. 

Átütési feszültség vizsgálata szigetelőanyagoknál. 

Mérések nagyfeszültségű áramkörökben. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Feszültség AC/DC mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Minőségbiztosítás. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Mérési jegyzőkönyv készítésének menete. 

Összetett mechanikai-, Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

technológiai vizsgálatok 

10 óra 

 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Sorozatmérés eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Keménységmérés menete. 

Szakítóvizsgálat, szakító diagram. 

Anyagvizsgálat mikroszkóppal. 

Alak- és helyzetméréseket végez. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági 

vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák 

pontosságának vizsgálata (nem statisztikai módszer). 

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását 

vezeti, kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. 

Részt vesz a minőségügyi rendszerhez tartozó képességvizsgálatok 

végrehajtásában. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a 

műszaki dokumentációk készítésénél. 

Folyamatképesség-vizsgálatok megvalósítása. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és 

végellenőrzését végzi. 

Minőségképesség vizsgálat elve, menete: gép beállítása, próbasorozat 

gyártása, vizsgált jellemző mérése, statisztikai jellemzők számítása, a 

tűrésmező és a szórás összevetése, Cm Cmk érték megállapítása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Foglalkoztatás II.  
2/14. évfolyam 

1 óra/hét, 32 óra/év, elmélet, osztálykeretben 

elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  



 31 

 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Munkajogi 

alapismeretek 

8 óra 

 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),  

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési 

felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 

létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 

vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 

jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás:  fajtái:  atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

Munkaviszony létesítése Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

8 óra 

 

részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér 

és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, 

próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként 

egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj 

és munkaviszony 

Álláskeresés 

8 óra 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, 

helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, 

amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép 

megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES 

(Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő 

álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 

Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, 

testbeszéd szerepe. 

Munkanélküliség 

8 óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi 

szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; 

együttműködési  kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által 

nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás 

célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 

felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, 

kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Foglalkoztatás I.  
2/14. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év, elmélet, osztálykeretben elméleti szaktanterem,  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 

zajlik. 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan résztvenni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés  6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Nyelvtani rendszerzés 1 

8 óra 

 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb 

igeidőket átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy 

munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. 

Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún 

elhangzott kérdésekre összetett modatokban legyen képes reagálni, 

helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint 

leendő munkavállaló képes legyen arra, hogy a  munkaszerődésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegennyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén 

fog megvalósulni. 

Nyelvtani rendszerezés 

2 

8 óra 

 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és 

múlt idejű feltételes mód, illetve a  módbeli segédigék (lehetőséget, 

kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, 

amely révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz 

arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő 

lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék 

által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés 

alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 

arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a 

kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá 

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a 

munkakörülményekről és lehetőségekről. 

Nyelvi készségfejlesztés 

24 óra 

Az induktív 

nyelvtanulási képesség 

és az idegennyelvi 

asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai 

készségfejlesztéssel 

kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset 

alapulvéve valósul meg  az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 

6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges 

ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy 

létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és 

a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul 

meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

 személyes bemutatkozás 

 a munka világa 

 napi tevékenységek, aktivitás 

 lakás, ház 

 utazás,  

 étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

Munkavállalói szókincs 

24 óra 

/Munkavállalással 

kapcsolatos alapvető 

szakszókincs 

elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó 

témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a 

diák folyékonyan tudjon  bemutatkozni kifejezetten szakmai 

vonatkozással. Képes lesz a munka lehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a 

motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 azt a szakmai jellegű szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A 

témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések 

kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását 

lefordítsa és értelmezze. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Forgácsoló alapismeretek  

2/14. évfolyam 

5,5 óra/hét, 176 óra/év, elmélet, osztálykeretben, elméleti szaktanterem,  

 

A tantárgy tanításának célja 

A Forgácsolási alapismeretek elméleti tantárgy célja, hogy a gépipar területén alkalmazott 

forgácsoló alapeljárások jellemzőinek és alkalmazási területeinek megismertetése. A tanulók 

ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a szükséges 

technológiai folyamat kiválasztásához. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrészrajz értelmezése    - 

3.2. Alkatrészrajz készítése leírásból    - 

3.3. 
Összeállítási rajz elemzés, 

hibakeresés 
   - 

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x   - 

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x   - 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Anyagválasztás 

16 óra 

 

Az ipari vasötvözetek csoportosítása: 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN 

szerint. 

Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései 

az MSZ és EN szerint 

A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 

és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása 

és jelölései az MSZ és EN szerint 

Anyagkiválasztás 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai) 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai 

Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból 

A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási 

előírások 

Az anyagok összetételét, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti 

tulajdonságait szabványok használatával kiválasztja 

A gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai 

tulajdonságokat biztosító előgyártmány kiválasztása táblázatok 

használatával. 

A gyártáshoz szükséges szerszám anyagminőségének helyes 

megválasztásához, 

az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságainak (keménység, 

kopásállóság, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, 

szemcseszerkezet) célirányos megválasztása. 

A legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztása. 

Forgácsoló alapeljárások 

tervezése 

64 óra 

 

Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, 

műveletirányítási terv) készítése. 

Az alkatrészgyártáshoz szükséges anyag, félgyártmány 

meghatározása. 

A szerszám, gép, készülék, mérő- és ellenőrzőeszközök előírása. 

Az alkatrészgyártáshoz szükséges forgácsoló eljárás helyes 

megválasztása. 

Az egyes forgácsoló eljárásokhoz legjobban megfelelő hűtő–kenő 

anyagok 

kiválasztása. 

Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás 

forgácsolási adatai, szerszámai, kiválasztásuk szempontjai. 

A gazdaságos technológiai adatok kiválasztása táblázatból. 

A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása. 

Az esztergálás technológiai művelettervezése 

Az esztergálás általános jellemzése. 

Az esztergálás szerszámainak csoportosítása. 

Az esztergán elérhető pontosság, felületi érdesség 

Az egyetemes eszterga általános jellemzése 

Az esztergák fő szerkezeti elemei. funkciói 

Az esztergálás készülékei, kések és munkadarabok befogása 

Az esztergagépen végezhető munkák: 

- hossz és homlokesztergálás 

- furatmegmunkálás, beszúrás, leszúrás 

- kúpesztergálás 

- menetesztergálás, cserekerék számítás 

Az esztergamunkák művelettervezése. 

A forgácsolási adatok meghatározása (n, v, k, A, F, P, tg, T, Vt).  

A technológiai adatok megválasztásának menete, nagyoláskor 

A technológiai adatok megválasztásának menete, simításkor 

Feladatmegoldás, táblázatok, nomogramok használatával 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Gyalulás-vésés technológiai tervezése. 

A gyalulás technológiai adatainak a meghatározása 

Feladatmegoldás 

Fúrás-furatmegmunkálás művelettervezése. 

A furatmegmunkálás általános jellemzése, feladatai, a 

furatmegmunkálás szerszámai 

A furatmegmunkálás forgácsolási jellemzői, elérhető pontosság és 

felületi minőség 

Technológiai adatok meghatározása 

Feladatmegoldás 

Marás technológiai tervezése. 

A marás általános jellemzése, alkalmazási területe 

A marás szerszámai, élgeometriájuk, kiválasztási szempontok 

A palástmarási eljárások összehasonlítása, technológiai adatok 

számítása 

Homlokmarás technológiai adatai 

Feladatmegoldás, a forgácsoló erő, teljesítmény és gépi idő 

meghatározására 

A marás gépi ideje, a maró méretéből származó hozzáfutás 

A marással elérhető pontosság és felületi minőség 

Üregelés technológiai tervezése 

A technológiai adatok meghatározása 

Az üregelő szerszám szilárdsági méretezése 

Az üregelés gépei 

Köszörülési technológia tervezésének 

Köszörülés alkalmazás fajtái. Palástköszörülés technológiai adatainak 

meghatározása 

Feladatmegoldás 

Síkköszörülés, a forgácsolási adatok meghatározása  

Feladatmegoldás 

Menetmegmunkálás technológiai tervezése 

Menetek származtatása, menetfajták, rajzi jelölése, pontosság és 

felületi érdesség. Felületazonos menetgyártó eljárások 

Menetvágás esztergán, fogásmegosztás 

Vezérorsó eszterga  

Menetfúrás, menetmetszés 

Menetmarás, rövidmenet marása 

Menetköszörülés 

Képlékeny menetalakító eljárások 

Fogazott alkatrészek technológiai tervezése 

Fogazatok jelölése, a rajzon szereplő adatok 

Fogaskerekek jellemző méretei, tűrései 

Fogazó eljárások csoportosítása, profilozó eljárás 

Lefejtő eljárások, Maag és Fellow eljárás 

Pfauter, lefejtő fogmarás 

Kúpkerék fogazó eljárások 

Fogköszörülés, egyéb kiegészítő műveletek 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A fogazó megmunkálások technológiai adatainak kiválasztása 

Finomfelületi és különleges megmunkálások technológiai tervezése 

Finomesztergálás, finomfúrás, finommarás 

Finomköszörülés, dörzsköszörülés  

Tükörsimítás, tükrösítés 

A finomfelületi megmunkálások technológiai adatainak megválasztása 

CNC alapismeretek 

96 óra 

 

A szerszámgépek általános fejlődése és automatizálása. 

NC–CNC-technika. 

Az NC-CNC gépek általános jellemzése. 

A gépiparban alkalmazott NC–CNC vezérlések programozásának 

általános 

szabályai. 

A kontúrleírás lehetőségei. 

Geometriai információk meghatározása. 

CNC-programozás. 

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális). 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 

A mondatfelépítés szabályai. 

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, 

munkaterv), kitöltésük módja. 

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, 

furatmegmunkálás, esztergálás. 

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, 

simító esztergálás. 

Pályavezérlésű marógép programozása. 

Technológiai dokumentációk (felfogási terv, szerszám útterv stb.) 

készítése. 

A CIM – gyártócella. 

Felhasználói programok (CAD, CAD-CAM, irodai programcsomag 

stb.) ismerete, használata a gépészeti gyakorlatban. 

A munkadarabok tervezési, gyártási, ellenőrzési lépései, 

megvalósításának lehetséges módja. 

Egy adott CAD/CAM-program felépítés,, alkalmazásának lehetősége 

egy 

gyártócellában készítendő darab megmunkálásakor. 

CNC-gépek összekapcsolási feltételei, ipari robottal történő 

gépkiszolgálás alapvető megoldásai. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

CNC-gépek CAD/CAM csatolása, beállítási, paraméterezési, 

szerszámozási alapismeretek. 

FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAM 

tervezőrendszerekkel. 

CNC-gép felépítése, működése, részegységei. 

CNC-géptípusok, jellemzőik, programozási sajátosságok, rendszerbe 

illesztési (INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése, adatátviteli 

beállítások. 

Az ellenőrzés végrehajtása. 

Pozicionálás a szerszámgépeken. 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés). 

Az üzemmód kiválasztása. 

Referenciapont felvétele. 

Az ellenőrzés paramétereinek beállítása. 

A grafikus ellenőrzés szabályai 

A megmunkálás CNC-programjának ellenőrzése. 

Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken, nullpont-tárolók. 

Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken. 

Pozíciókijelző jelentése a szerszámgépeken. 

A CNC-gépet beállítja az új munkadarab gyártására. 

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy 

számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül. 

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot. 

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 

Cella kiszolgáló robot: betanítási, programozási mód ismertetése, 

adat, programkezelés, továbbítás, tárolás lehetőségei, robot érzékelők 

fajtái, működésük, bekötési jellemzőik, munkadarab-, szerszám-

megfogó szerkezetek, egyéb (pl. szerelőrobotok). 

Az adott szimulációs szoftver filozófiája, felépítése és kezelése. 

Az adott vezérlés szimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, 

tesztelési szinten. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Gyártástervezés és gyártásirányítás  

2/14. évfolyam 

4,5 óra/hét, 144 óra/év, elmélet, osztálykeretben, elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Gyártástervezés és gyártásirányítás elméleti tantárgy célja, hogy a szakmai alapozó 

tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a tanulók jártasságát a 

gépipari tervezések megvalósításában. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrészrajz értelmezése  X  - 

3.2. Alkatrészrajz készítése leírásból X   - 

3.3. 
Összeállítási rajz elemzés, 

hibakeresés 
X   - 

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

5.1. 
CNC-s szakmai 

munkatevékenység 
X    

5.2. Műveletek gyakorlása X    

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

6.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
X    
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6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
X    

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.3. Geometriai mérési gyakorlat X    

 

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Gyártástervezés 

80 óra 

 

A gyártástervezés, gyártáselőkészítés feladatai. 

A technológiai folyamatok gazdaságossági követelményei. 

Gyártási rendszerek összefüggése. 

A gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei. 

A technológiai tervezés előkészítése. 

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból. 

A technológiai folyamat elvi vázlata. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendjének meghatározása, 

tervezése. 

Technológiai paraméterek számítása. 

A különböző megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia 

előírása. 

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése. 

A szükséges hőkezelések megtervezése. 

A gazdaságosság figyelembevételével az előgyártmány kiválasztása. 

A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása, amelynek során 

elemzi az alkatrész rajzán szereplő előírásokat, az egyes gyártási 

eljárásokkal teljesíthető paramétereket, a szükséges technikai és 

gazdasági feltételeket. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendjének, a technológiai 

folyamatot alkotó egyes műveletek megtervezése. 

Az egyes műveletek előtti állapot meghatározása a szükséges 

ráhagyások, hozzáadások, valamint műveleti méretek és tűrések 

felvételével. 

A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása. 

A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke. 

Fő- és mellékidők kiszámítása. 

A gyártástervezés dokumentációi. 

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése: a művelettervezés 

okmányai, ügyvitele, a műveleti utasítások tartalma, kidolgozása. 

A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe. 

A technológiailag helyes konstrukció kialakítása. 

Méretláncok törvénye. 

A méretláncmegoldás módszerei. 

A ráhagyás fogalma, fajtái, jelentősége. 

Gyártásközi hőkezelések tervezése 

Az automatizált gyártás bemutatása, egy CIM-rendszeren történő 

munkadarabgyártás folyamata. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek meghatározása ( 

CIM, CAD, CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM 

rendszer). 

Az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM 

tervezése. 

Gyártási folyamat meghatározása 

Az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: 

termelékenységi, 

jövedelmezőségi kérdések elemzése 

FMS 

Az FMS mint a CIM alrendszere. 

Egy teljes CIM-rendszer elemzése. 

A gyártócellára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

utasítások előírása. 

A vezérlés felépítése, a vezérlés főbb részei, a vezérlő kezelése, a 

vezérlő üzenetei. 

FMS-megmunkáló cellák. 

FMS-szerszámozás, készülékezés. 

 

Képlékenyalakítás 

32 óra 

 

A forgácsolásnélküli alakító technológiák csoportosítása, jellemzése. 

A képlékenyalakítás elméleti alapjai. 

Melegalakító eljárások: 

- Kovácsolás és sajtolás. 

- Hengerlés. 

- Csőgyártás, melegfolyatás. 

Öntési eljárások.  

Öntvényhibák, az öntvénygyártás balesetvédelmi előírásai. 

Kovácsolás. 

A hengerlés szerszámai, gépei. 

A hengerlés technológiája. 

A hegesztés általános jellemzése. 

Hegesztés, forrasztás fogalma. 

A hegesztési varrat és a kötés kialakulása.  

Hegesztési hibák. 

A hegesztő eljárások csoportosítása, biztonságtechnikája. 

Gázhegesztés, lángvágás technológiája. 

Villamos ívhegesztés technológiája. 

Ellenálláshegesztés technológiája. 

Az ívhegesztés technológiája. 

A különböző sajtoló hegesztés technológiái. 

A forrasztás alapelve, technológiája. 

A ragasztás elve, folyamata. 

A porkohászat. 

Anyagszükséglet, előgyártmány (félgyártmány) meghatározása, 

kiválasztása képlékeny alakításkor. 

Az alakító erő számítása képlékeny hidegalakítás esetében. 

A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, 

biztonságtechnikai követelmények. 

A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az 

egyszerre végzett műveletek szerint, az elérhető pontosság). 

Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos 

anyagfelhasználás, sávterv, a szerszám nyomásközéppontja. 

A mélyhúzószerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós 

szerszámok, ráncfogó. 

típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek 

lekerekítése, a húzórés, az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele). 

CAD rajzolás 

32 óra 

 

CAD-CAM rendszerek elvének ismertetése. 

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek kihasználása az alkatrészek 

tervezésekor. 

CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése a műszaki ábrázolás 

szabályainak használatával. 

Egy CAD/CAM-oktató szoftveren keresztül a tanulók megismerik a 

számítógéppel segített tervezés és gyártás alapelemeit. 

A munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus 

rajzolása. 

A hardver és szoftver alapjai a gyártási részben. 

Az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program 

elkészítése, szimulációs és adatátviteli lehetőséggel. 

Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártási 

folyamatának lépéseinek szimulálása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Szerszámgépek karbantartása  

2/14. évfolyam 

6 óra/hét, 192 óra/év, elmélet, osztálykeretben, elméleti szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Szerszámgépek karbantartása elméleti tantárgy célja, hogy a gépészet szakmai területén 

alkalmazott gépek, berendezések, eszközök folyamatos működésének biztosítását 

megismertesse a tanulókkal. Ennek birtokában a tanulók képesek lesznek a megfelelő 

szerszámgép kiválasztására, ellenőrzésére. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 
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 lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   X  

2.2. Leírás készítése X    

2.3. Tesztfeladat megoldása X    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése X    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

4. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

4.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
X    

4.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  X  

4.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  X  

4.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  X  

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Szerszámgépek 

karbantartása 

56 óra 

A karbantartási folyamat megtervezése a gépkönyv alapján. 

Karbantartás elmélete, az üzemfenntartás szükségessége, műveletei. 

A karbantartás jelentősége, a karbantartás új értelmezése. 

A karbantartási rendszer műszaki eszközei, a karbantartási műveletek 

definíciói. 

Karbantartási stratégiák. 

Az RCM megbízhatóság központú karbantartás és a TPM teljes körű 

hatékony karbantartás. 

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek 

gyártása, feleletvédelem). 

A szerelés gépei, szerszámai. 

Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv, 

szerelési műveleti utasítás. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

Gépelemek szerelésének szempontjai műveletközi ellenőrzések. 

A javításnál alkalmazott technológiák. 

Anyagmozgatás szereléskor. 

Biztonságtechnikai követelmények kialakítása szereléskor. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése. 

Forgácsoló szerszámgépek karbantartása. 

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, 

készülékek, műszerek és anyagok. 

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján. 

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, 

javítása. 

Új technológiák bevezetésének folyamata. 

A szerelés alapfogalmai. 

A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata. 

A szerelési családfa felépítése, elemei. 

A szerelési vázlat, szerelési módszerek, a szerelés szervezése, a 

szerelőüzemek tervezésének szempontjai. 

A géprajz jelképes ábrázolásainak alkalmazása. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája. 

Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, 

szerelési utasítás, ellenőrzési utasítás stb.) készítése. 

Szerszám, eszköz és segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe. 

Kötések létrehozása: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal 

záró kötések, csavarkötés. 

Kiegyensúlyozás elve, folyamata. 

A szerelés gépei. 

Szerelési tervek készítése. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- 

és környezetvédelmi utasítások előírása. 

Géptelepítés 

8 óra 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 telepítésekor, átvételekor. 

A karbantartást követő gépátvétel folyamata. 

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv 

szerinti kialakítása. 

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának 

megvalósítása. 

A működéshez szükséges energiaellátás kialakítása. 

Az automatizált berendezések kezelése. 

A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, ellenőrzése. 

Sajátpontossági vizsgálatok. 

Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének 

vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

A mérési dokumentáció elkészítése. 

Gépek, berendezések minőségképesség vizsgálatai: gépek beállítása, 

próbasorozat gyártása. 

A vizsgált jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokumentálása. 

A számított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szórás 

összehasonlítása a gépkönyv előírásaival. 

Az új gépek, berendezések, technológiák telepítése. 

A szükséges munkavédelmi feladatok alkalmazása. 

A munkabiztonsági eszközök, felszerelések előírásszerű használata. 

Irányítástechnika 

64 óra 

 

Az irányítástechnika alapjai. 

Az irányítási rendszer. 

Az irányítás célja, jelképes ábrázolása. 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen. 

Vezérléstechnika alapja, részei, jellemzői. 

A vezérlések fajtái.  

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai. 

Pneumatikus alapvezérlések kialakítása, jellemzői. 

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése. 

Elektropneumatikus vezérlések. 

A hidraulikus vezérlési rendszer felépítése, jellemzői. 

A hidraulikus rendszer elemei. 

Hidraulikus vezérlések. 

A villamos vezérlések kialakítása, jellemzői. 

Villamos gépek vezérlési feladatai. 

A programvezérlés elve. 

Szabadon programozható vezérlők jellemzése, alkalmazása. 

Szabályozástechnika. 

A szabályozási kör és részei. 

Szabályozások, vezérlések típusai. 

A szabályozások felosztása. 

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása. 

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható 

berendezésekkel. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Robottechnika alapjai, alkalmazása a gépészet szakterületen. 

A robotok felépítése, jellemzőinek meghatározása. 

Az ipari robotok szerkezeti elemei. 

Az ipari robotok irányítástechnikája (irányítási módok, vezérlő 

rendszerek). 

Villamos gépek 

64 óra 

 

A transzformátorok működési elve. 

Transzformátorok szerkezeti felépítése. 

Üresjárás, terhelés, rövidzárás jellemzése. 

Háromfázisú kapcsolások. 

Különleges transzformátorok: takarékkapcsolású transzformátor. 

Szinkrongépek szerkezeti felépítése, működési elve. 

Szinkronmotorok alkalmazása. 

A szinkron kompenzátor. 

Az aszinkron gépek szerkezeti felépítése, működési elve. 

Energiaátalakulás folyamata az aszinkron motorban. 

A szlip értelmezése, meghatározása. 

A kördiagram és a nyomatéki görbe értelmezése. 

Aszinkron motorok (csúszógyűrűs és rövidre zárt forgórészű) indítása. 

Aszinkron motorok forgásirány váltása. 

Aszinkron motorok alkalmazása. 

Egyenáramú motorok működési elve, tulajdonságai. 

Soros, párhuzamos és vegyes gerjesztésű motorok felépítése, 

jellemzése (jelleggörbék). 

Egyenáramú motorok üzemi tulajdonságai. 

A motorok, generátorok kiválasztásának szempontjai. 

A gépiparban alkalmazott villamos gépek. 

A gépiparban alkalmazott villamos hálózatok. 

A villamos hálózatok csoportosítása, jellemzői. 

A háromfázisú szigetelt hálózat jellemzése. 

Tartalék-energia ellátása. 

Világítástechnikai alkalmazások jellemzői. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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SZAKMAI GYAKORLAT 

 

 

Elsősegélynyújtás gyakorlat  

1/13. évfolyam 

1 óra/hét, 36 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is 

a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek 

legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Komplex információk körében     

3.1 Esetleírás készítése  x  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x - 

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

4.5. Csoportos versenyjáték   x - 

5. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

5.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
  x - 

5.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

5.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Az elsősegélynyújtás 

alapjai  

12 óra 

 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadálymentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

Munka- és 

környezetvédelem a 

gyakorlatban 

12 óra 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének 

meghatározása, elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő 

nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, 

védőeszközök alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök 

bemutatása, használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

Sérülések ellátása 

12 óra 

 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, 

következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A schock fogalma és formái. 



 54 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat 

1/13. évfolyam 

13 óra/hét, 468 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, 

megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o

rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása   X  
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jegyzeteléssel 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 X   

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Összeállítási rajz készítése 

leírásból 
X    

3.3. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
 X   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. Esemény helyszíni értékelése   X  
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szóban felkészülés után 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

5.5. Csoportos versenyjáték  X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység X    

6.2. Műveletek gyakorlása X    

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  X  

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  X  

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

8.1. Technológiai próbák végzése   X  

8.2. Technológiai minták elemzése  X   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat X    
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8.4. Anyagminták azonosítása  X   

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 

körében 
    

9,1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
X    

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
X    

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Műszaki dokumentációk 

gyakorlat 

36 óra  

 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 

Szerelési-, karbantartási utasítások (ÖGY). 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok (ÖGY). 

Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  

Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése (ÖGY). 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, 

archiválása (ÖGY). 

Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása (ÖGY). 

Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok 

műszaki tartalmának figyelembevételével (ÖGY). 

Különféle szabványok megismerése, alkalmazása (ÖGY). 

Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai (ÖGY). 

Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek 

nyilvántartása (ÖGY). 

Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása 

(ÖGY). 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, 

alkatrész nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, 

állásidő (ÖGY). 

Javítási jegyzőkönyvek (ÖGY). 

Elektronikus dokumentációk (ÖGY). 

Fájlformátumok, kiterjesztések (ÖGY). 

Szövegszerkesztési alapismeretek (ÖGY). 

Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok 

ismerete (ÖGY).   

Gépészeti alapmérések 

36 óra  

 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel 

(ÖGY). 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 

mikrométerrel (ÖGY). 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, 

mikrométerrel (ÖGY). 

Szögmérés mechanikai szögmérővel (ÖGY). 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése (ÖGY). 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése (ÖGY). 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel (ÖGY). 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával 

(ÖGY). 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése (ÖGY). 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése 

(ÖGY). 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése (ÖGY). 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, 

egytengelyűség mérése, ellenőrzése (ÖGY). 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).  

Mérési dokumentumok készítése (ÖGY). 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez (ÖGY). 

Anyagvizsgálat 

gyakorlat 

72 óra 

 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítőgép szerkezeti felépítése, kezelése. 

A vizsgálat folyamata, diagram felvétele. 

A mérési eredmények kiértékelése. 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) (ÖGY). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  (ÖGY). 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).  

Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 

Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 

Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, 

tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

Kézi forgácsolási 

gyakorlat 

Az előrajzolással szembeni követelmények (ÖGY). 

Az előrajzolás lépései (ÖGY). 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

144 óra  

 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei (ÖGY). 

Mérő és ellenőrző eszközök (ÖGY). 

Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, 

szögmérő, derékszög, élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása (ÖGY) 

A felületszínezés lehetőségei (ÖGY). 

A térbeli előrajzolás eszközei (ÖGY). 

Az előrajzolás folyamata (ÖGY). 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és 

mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez (ÖGY). 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának 

gyakorlása (ÖGY). 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, 

reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, 

menetvágás, menetfúrás (ÖGY). 

Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése (ÖGY). 

Komplex feladatok elkészítése (ÖGY). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése (ÖGY). 

Alkatrészek szerelése (szegecselés, menetfúrás, menetmetszés, 

csavarkötések, ék- és reteszkötés, ragasztás) (ÖGY). 

A jellemző kötésmódok bemutatása, alkalmazási területei, 

létrehozásának folyamata (ÖGY). 

Gépi forgácsolási 

gyakorlat 

180 óra  

 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi 

ismeretek rendszerezése (ÖGY). 

A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek 

bemutatása(ÖGY). 

Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek 

bemutatása) (ÖGY). 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás (ÖGY). 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) (ÖGY). 

Dörzsárazás (ÖGY). 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken (ÖGY). 

Kúp- és alakfelületek esztergálása (ÖGY).revolvereszterga, automata 

esztergák (ÖGY). 

Esztergálás különféle esztergákon ( 

Menetesztergálás (ÖGY). 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) (ÖGY). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) (ÖGY). 

Oldható kötések készítése (ÖGY). 

Nem oldható kötések készítése (ÖGY). 

Oldható és nem oldható kötések szerelőszerszámai (ÖGY). 

Fix és állítható csavarkulcsok (ÖGY). 

Csavarhúzógépek (ÖGY). 

Csavarkötés szétszerelésének szerszámai, készülékei. (ÖGY). 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Fogók típusai, alkalmazási területei (ÖGY). 

Különféle fémfelületek előkészítése (ÖGY). 

Felületvédelem mázolással, lakkozással (ÖGY). 

A fémragasztás folyamata, műveletei, az anyagok ragasztási 

technológiája (ÖGY). 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Műszaki mérés gyakorlat 

1/13. évfolyam 

2 óra/hét, 72 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A Műszaki mérés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a műszaki életben előforduló 

és alkalmazott mérések elméleti megismertetését követően jártasságot szerezzenek a 

tanulók a mérési folyamatban a mérőeszközök megfelelő használatában. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    
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2.2. Leírás készítése X    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása  X   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  X  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X  

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrész rajz értelmezése X    

3.2. 
Alkatrész rajz elemzés, 

hibakeresés 
X    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
  X  

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  X  

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.1. Szakmai munkatevékenység  X   

6.2. Műveletek gyakorlása  X   

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. Geometriai mérési gyakorlat  X   

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Geometriai mérések 

14 óra 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

 mérőórával, idomszerrel, mérőmikroszkóppal. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Idomszerrel ellenőriz. 

Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése. 

Mérés dugós és villás idomszerekkel, kaliberekkel. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Síkfelületek vizsgálata. 

Forgásfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek 

ellenőrzése. 

Csavarok fajtái, adatai, mérése. 

Fogaskerekek mérése, értékelése. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Belső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Mérési hibák, hibajellemzők. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és 

végellenőrzését végzi. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a 

műszaki dokumentációk készítésénél. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Mérési eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok 

segítségével. 

Anyagvizsgálat 

8 óra 

 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Próbatestek, kialakításuk. 

Hajlító vizsgálatok. 

Ütőmunka vizsgálat. 

Anyagelemzés, szövetszerkezetek vizsgálata. 

Minőségbiztosítás. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Villamos mérések 

18 óra 

 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Villamos jelképes ábrázolások, kapcsolási rajzok. 

Villamos mérőeszközök használata. 

Villamos alapméréseket végez. 

Egyszerű áramkörök felépítése, mérése. 

Villamos multiméterrel, lakatfogóval mérés. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Egyen- és váltakozó villamos jellemzők meghatározása. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Egyenáramú motorok és generátorok. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása. 

Üresjárási és terhelési görbék felvétele. 

A forgásirány és a fordulatszám változtatásának felvétele. 

Nagyfeszültségű áramkörök. 

Transzformátorok. 

Egy- és háromfázisú motorok jelleggörbéi. 

Egy- és háromfázisú motorok indítása, teljesítménymérése, 

fordulatszám-meghatározása, szlip, jelleggörbék felvétele. 

Háromfázisú motorok kapcsolásai. 

Villamos gépek szabályozása, vezérlése. 

Hibakeresés. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Nagypontosságú 

mérések 

18 óra 

 

Mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Ezredes mérőórával történő mérések (körkörösség, egytengelyűség, 

síklapúság, párhuzamosság). 

Sorozatmérés lengőnyelves mikrométerrel, passzaméterrel. 

Mérés mérőórás furatmérőkkel. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Hosszmérő gép, Abbe-féle elv. 

Mikroszkópos mérések. 

Mérőeszközök kalibrálása. 

Mérőhasábok, kaliber gyűrűk. 

Interferencia csíkok vizsgálata mikrométer orsónál. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Minőségbiztosítás. 

Méréstechnológia dokumentálása, mérési jegyzőkönyv készítése, 

értékelése. 

Szerszámgépek 

pontossága 

14 óra 

 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi. 

Gépelhelyezés, alapozás, energiaellátás 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági 

vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák 

pontosságának vizsgálata. 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A pontossági vizsgálatoknál alkalmazott eszközök, készülékek 

alkalmazása. 

Szerszámgép pontossági előírásai, mérései. 

Sajátpontossági vizsgálatok, mérések. 

Alak- és helyzetméréseket végez. 

Felületi hibák, felületi érdesség. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének 

vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

Esztergagép főorsó ütésvizsgálata. 

Szerszámgép párhuzamosság mérése. 

Vízszintezés, beállítás. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Szerszámgépek mérési dokumentációi, jegyzőkönyvek. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, 

félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Minőségbiztosítás. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, dokumentálás. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Forgácsolási alapismeretek gyakorlat 

2/14. évfolyam 

8 óra/hét, 256 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Forgácsolási alapismeretek gyakorlat célja, az elméleti tudás ismeretében a gyakorlati 

felhasználási megoldások megismerése, használata. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása,  

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrészrajz értelmezése    - 

3.2. Alkatrészrajz készítése leírásból    - 

3.3. 
Összeállítási rajz elemzés, 

hibakeresés 
   - 
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4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

5.1. 
CNC-s szakmai 

munkatevékenység 
X    

5.2. Műveletek gyakorlása X    

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

6.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
X    

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.3. Geometriai mérési gyakorlat X    

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Forgácsolási 

alapismeretek 

96 óra 

 

Szerszám és gép kiválasztása. 

Az élettartamot befolyásoló tényezők. 

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése. 

Az esztergálás gyakorlata, technológiája. 

A gyalulás, vésés gyakorlata technológiája. 

A fúrás, furatmegmunkálás gyakorlata technológiája. 

A marás gyakorlata, technológiája. 

A köszörülés gyakorlata, technológiája. 

Lemezmegmunkálások 

Gyártásközi hőkezelések tervezése. 

Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás 

forgácsolási adatai, szerszámai, kiválasztásuk szempontjai. 

A hegesztés általános jellemzése. 

Gázhegesztés és lángvágás gyakorlata, technológiája. 

Az ívhegesztés gyakorlata, technológiája. 

A különböző sajtoló hegesztés technológiái. 

A forrasztás alapelve, technológiája. 

A ragasztás elve, folyamata, gyakorlati megvalósítása 

CNC programozás Egyszerű CNC programok készítése. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

64 óra 

 

Kontúrleírások. 

Ciklusok, nullponteltolások. 

Szimulációs szoftver, vezérlés-szimulátor. 

Szerszámbemérés, korrekciós adatok meghatározása. 

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális). 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 

CNC gyártás 

96 óra 

 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

CNC-gép felépítése, működése, részegységei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 

A mondatfelépítés szabályai. 

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, 

munkaterv), kitöltésük módja. 

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, 

furatmegmunkálás, esztergálás. 

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, 

simító esztergálás. 

A vezérlés felépítése, működése. 

– a vezérlés főbb részei 

– a vezérlő kezelése 

– a vezérlő üzenetei. 

CNC-szerszámgép kezelési műveletei. 

A szerszámgép üzembe helyezése. 

Az üzemmódok jellemzői és alkalmazása. 

Biztonságtechnikai tudnivalók. 

Gyártás CNC gépen. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 

 

 

Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat  

2/14. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat tantárgy célja, hogy a szakmai alapozó 

tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a tanulók jártasságát a 

gépipari tervezések megvalósításában. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 X   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X   

3. Képi információk körében     

3.1. Alkatrészrajz értelmezése    - 

3.2. Alkatrészrajz készítése leírásból    - 

3.3. 
Összeállítási rajz elemzés, 

hibakeresés 
   - 

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

5. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
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5.1. 
CNC-s szakmai 

munkatevékenység 
X    

5.2. Műveletek gyakorlása X    

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
 X   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

6.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
X    

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
X    

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.3. Geometriai mérési gyakorlat X    

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Gyártástervezés 

32 óra 

 

A technológiai tervezés adott munkadarab elkészítéséhez. 

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendje. 

A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása. 

Méretek és tűrések meghatározása. 

Bázisválasztás. 

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése. 

Technológiai paraméterek számítása, kiválasztása. 

A rendelkezésre álló CAD program felhasználásával alkatrészrajzok 

készítése.  

Az alkatrészek CAD/CAM-gyártási folyamatának megtervezése. 

CAD rajzolás 

16 óra 

 

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek használása az alkatrészek 

rajzolásakor. 

CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése a műszaki ábrázolás 

szabályainak használatával. 

A munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus 

rajzolása. 

Az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program 

elkészítése, szimulációs és adatátviteli lehetőséggel. 

Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártási 

folyamatának lépéseinek szimulálása. 

Szereléstechnológia 

16 óra 

 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája. 

Kötések létrehozása: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal 

záró kötések, csavarkötés. 

A hegesztési varrat és a kötés kialakulása.  
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Hegesztési hibák. 

Gázhegesztés, lángvágás technológiája. 

Villamos ívhegesztés technológiája. 

Ellenálláshegesztés technológiája. 

Forrasztás. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- 

és környezetvédelmi utasítások előírása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Szerszámgépek karbantartása gyakorlat 

2/14. évfolyam 

4 óra/hét, 128 óra/év, gyakorlat, csoportban 

gyakorlati szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Szerszámgépek karbantartása gyakorlati tantárgy célja, hogy az elméleti ismereteket 

felhasználva a tanulók képesek legyenek a megfelelő szerszámgép kiválasztására, 

ellenőrzésére, a műszaki mérések gyakorlati megvalósítására. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
 X   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett  X   
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feldolgozása 

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  X   

2.2. Leírás készítése   X  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  X  

2.4. Tesztfeladat megoldása   X  

3. Képi információk körében     

3.1. 
Összeállítási rajz elemzés, 

hibakeresés 
    

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  X   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  X   

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
  X  

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
X    

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   X  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 X   

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 X   

6.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  X  

6.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  X  

 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Szerszámgépek 

karbantartása 

50 óra 

 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek 

gyártása, feleletvédelem) végzése. 

A szerelés gépei, szerszámai. 

Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv, 

szerelési műveleti utasítás. 
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Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

Biztonságtechnikai követelmények alkalmazása szereléskor. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése, dokumentálása. 

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, 

készülékek, műszerek és anyagok kiválasztása, használata. 

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján. 

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, 

javítása. 

Szerszámgépek (eszterga-, fúró-, marógépek) sajátpontossági 

vizsgálatai. 

Minőségképesség vizsgálatok elvégzése, dokumentálása. 

Géptelepítés 

16 óra 

 

Szerszámgép átvételi előírásainak alkalmazása. 

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések 

telepítésekor, átvételekor. 

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv 

szerinti kialakítása. 

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának 

megvalósítása. 

Az automatizált berendezések kezelése. 

A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, ellenőrzése. 

Sajátpontossági vizsgálatok végzése. 

Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének 

vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

A mérési dokumentáció elkészítése. 

A vizsgált jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokumentálása. 

A számított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szórás 

összehasonlítása a gépkönyv előírásaival. 

A szükséges munkavédelmi feladatok alkalmazása. 

A munkabiztonsági eszközök, felszerelések előírásszerű használata. 

Irányítástechnika 

32 óra 

 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen. 

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések 

kialakítása. 

Pneumatikus alapvezérlések megvalósítása. 

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése. 

A hidraulikus vezérlési rendszer megvalósítása. 

A hidraulikus rendszer elemei. 

A villamos vezérlések gyakorlati kialakítása, jellemzése. 

Villamos gépek vezérlése. 

A programvezérlés elve. 

Szabadon programozható vezérlők gyakorlati alkalmazása. 

A szabályozási kör és részeinek gyakorlati megvalósítása. 

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása. 

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható 

berendezésekkel. 

Robottechnika alapjai, alkalmazása a gépészet szakterületen. 



 72 

 

Témakörök 

(óraszámok) 

Tartalmak 

A robotok felépítése, jellemzőinek meghatározása, programozása. 

Az ipari robotok irányítástechnikája (irányítási módok, vezérlő 

rendszerek). 

Mechanikus, pneumetikus, hidraulikus és villamos vezérlések 

gyakorlata. 

Mérési dokumentáció készítése. 

Villamos gépek 

32 óra 

 

Transzformátorok szerkezeti felépítése, mérése. 

Üresjárás, terhelés, rövidzárás gyakorlati megvalósítása. 

Háromfázisú kapcsolások kialakítása. 

Szinkronmotorok alkalmazása a gyakorlatban. 

A szinkron kompenzátor. 

Energiaátalakulás folyamata az aszinkron motorban. 

A szlip értelmezése, meghatározása. 

A kördiagram és a nyomatéki görbe felvétele, értékelése. 

Aszinkron motorok (csúszógyűrűs és rövidre zárt forgórészű) indítása, 

mérése. 

Egyenáramú motorok alkalmazása a gyakorlatban. 

Soros, párhuzamos és vegyes gerjesztésű motorok jelleggörbéinek 

felvétele. 

Egyenáramú motorok üzemi tulajdonságai. 

A villamos hálózatok kialakítása, jellemzői. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 13. évfolyam                                                                                                                                  

tananyagegységei és az azokra fordítható óraszámok: 
 

  

A tananyagegység    

so
r 

 s
zá

m
a

 

megnevezése 

óraszáma    

elméleti gyakorlat összesen 
   

1 
Általános gépészeti munka-, baleset-, és 

tűzvédelmi feladatok 
72   72 

 
 

 

2 Ábrázoló geometria 72   72 
   

3 Géprajzi alapismeretek 36   36 
   

4 Anyagvizsgálatok 36   36 
   

5 Geometriai mérések 36   36 
   

6 Anyagválasztás elméleti alapjai 72   72 
   

7 Képlékeny alakítás, előgyártmány gyártás 72   72 
 

 
 

8 Gépészeti alapismeretek 36   36 
   

9 Informatika (CAD) 72   72 
 

 
 

10 Gépészeti kötések 72   72 
   

11 Szakmai gyakorlatok   576 576 
 

 
 

  Kézi forgácsolási gyakorlat   54   
   

  Gépi forgácsolási gyakorlat   90   
   

 Fémipari alapgyakorlatok  54  
   

  Melegüzemi gyakorlat   36   
   

  Szerelési gyakorlat   90   
 

 
 

  Vezérlés- és szabályozástechnika   36   
   

  NC, CNC   36   
   

  Vegyes forgácsolás   108   
   

 Mérés, ellenőrzés  72  
 

 
 

Osztályfőnöki óra 36  36 
 

  

Összesen: 612 576 1188 
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A 14. évfolyam                                                                                                                                    

kötelező tananyagegységei és az azokra fordítható óraszámok: 

A tananyagegység  

so
rs

zá

m
a

 

megnevezése 
óraszáma  

elméleti gyakorlat összesen  

1 Minőségbiztosítás 64   64  

2 Forgácsolási alapismeret 64   64  

3 Forgácsolási alapeljárások tervezése 64   64  

4 

Korszerű forgácsolóeljárások 64 48 

112 

 

FMS, gyátócella 32    

Integrált számítógépes gyártás 32    

5 
Gyártástervezés 128   

128 
 

A gyártástervezés elmélete 128    

6 Gazdasági ismeretek 64   64  

7 

CNC technika 160 128 

288 

 

CNC gép elmélete 8    

CNC forgácsolás alapjai 16    

CNC kezelés műveletei 8    

CNC programkészítés, betöltés 112 32  

CNC gyártás ismeretei   96  

Egyéb gyártásközi műveletek 16   

8 

Szerszámgépek karbantartása 64 64 

128 

 

Szerszámgépek karbantartásának tervezése 32    

Géptelepítés 32    

Szerelési, gyártási feladatok   64  

9 Informatika 32   32  

10 Villamos gépek 64   64  

11 Irányítástechnika 64 48  112  

12 Műszaki mérés   64 64  

13 Üzemlátogatás  16 16  

14 Osztályfőnöki óra 32   32  

Mindösszesen: 864 368 1232  



e-SZAKMA                                                 Tananyag 

5 /  

13. évfolyam 

1. Munkavédelem 

108/1.2/0110-06 Elsősegélynyújtás munkabiztonság környezetvédelem elméleti ismeretei 

Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

1. Munkavédelem               36 óra 
 

 

 
 

 

 
 

2. Tűzvédelem                    18 óra 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Munkavédelem célja, alapfogalmai  
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései  

Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei  

Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények  
Foglalkozás-egészségügy 

 

 
 

Tűzveszélyes anyagok  

Tűzveszélyességi osztályok  

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 
 

 

 
 

 

50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
20/Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás, 

20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 
10/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 

 

 
 

 

50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

20/Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás, 

20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 
10/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 

 

 
 

 

 

 

Ismeret szinten:tudja azonosítani a munkavédelem 
értelmezéseit 

Megértés szintjén:legyen képes az előírások 

megvalósítására 
Alkalmazás szintjén: tudja használni munkavédelmi 

ismereteit 

 
Ismeret szinten: tudja azonosítani a tűzvédelmi 

értelmezéseket 

Megértés szintjén: legyen képes a létesítési, használati 

szabályok megvalósítására 

Alkalmazás szintjén:tudja használni megszerzett 

ismereteit 
 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  
Szabálykövetés  

 

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
 

Módszerkompetenciák:  

Áttekintő képesség  
Figyelem-összpontosítás  

Rendszerező képesség  

Lényegfelismerés (lényeglátás  
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
  Környezetvédelem          18 óra 

 
Természetvédelem 

A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma.  

A természetvédelmi jogszabályok.  

 
50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

20/Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás, 

 
Ismeret szinten:tudja azonosítani a természetvédelmi 

szabályokat 

Megértés szintjén:legyen képes a környezetvédelem 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

A védelem jelentősége.  

Nemzetközi szervezetek és egyezmények.  
Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek.  

A víz A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői.  

Az ivóvíz minősége.  
Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. 

 A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló.  

A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása.  
A vízminőség-védelem szabályozása A levegő  

A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. 

Légszennyező gázok és hatásaik. Por és cseppfolyós szennyező anyagok.  
A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai lehetőségek A 

leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi 
levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.  

A hulladékok A települési és a termelési hulladék.  

A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei Égetés, 
rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes 

hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk 

módszerei, technológiái.  
Zaj és rezgés A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani 

hatásai A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. 

A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi 

zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai 

20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 

10/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 
 

területeire vonatkozó előírások megvalósítására 

Alkalmazás szintjén: tudja használni a 
környezetvédelem önálló területeinek ismereteit 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat  

Szabálykövetés  

 
Társas kompetenciák:  

Irányíthatóság  
Határozottság  

Irányítási készség  

 
Módszerkompetenciák:  

Áttekintő képesség  

Figyelem-összpontosítás  
Rendszerezőképesség  

Lényegfelismerés (lényeglátás  

Körültekintés, elővigyázatosság 

 

2. Ábrázoló geometria 

Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 

 
Műszaki dokumentációk                4 óra 

 

Síkmértan                                     36 óra                                       
 

 

 
 

 
 

 

Tűrés, illesztés                              10 óra 
 

Alkatrészrajz                                20 óra 

 

 

 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 
Rajztechnikai alapszabványok  

 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 
axonometrikus ábrázolás  

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés  

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon  
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma  

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások  

 

Tűrés, illesztés Felületi minőség Jelképes ábrázolások  
 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 

Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, 

rajzdokumentációk elemzése  

 

50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

50/Önálló szakmai munkavégzés, 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Lényegfelismerés (lényeglátás  
Absztrakt gondolkodás  

Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  
Kézügyesség  

Térlátás 



e-SZAKMA                                                 Tananyag 

7 /  

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                 1 óra 

 

Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: 

 - fémszerkezetek rajzai  
- technológiai rajzok  

 

Rendszerek rajzai  
- kapcsolási vázlatok 

 - villamos rendszerek rajzai  

- építészeti rendszerek rajzai  
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

3. Géprajzi alapismeretek 

Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 
 

Felületi minőség                              4 óra 

 
Tűrés, illesztés                                10 óra                                       

  

 
 

Összeállítási rajzok                        8 óra 
 

Jelképes jelölések                         12 óra 

 

 

 

 

 
 

 

Rendszerezés                                 1 óra 
 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 
 

Rajztechnikai alapszabványok  

 
Határméretek, eltérések, tűrés 

Illesztések 

Egységes tűrés-és illesztésrendszer 
 

Összeállítási rajzok jellemzői 

 
Csavarmenet 

Szegecsek, szegecskötések 

Hegesztett kötések 

Fogazott alkatrészek 

Bordás tengelykötés 

Rugók 
Csapágyak 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

50/Önálló szakmai munkavégzés, 
 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  
Lényegfelismerés (lényeglátás  

Absztrakt gondolkodás  

Hozzárendelt társas 
kompetenciák:  

Irányíthatóság  

Hozzárendelt személyes 
kompetenciák  

Kézügyesség  

Térlátás 
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4. Anyagvizsgálatok 

108/1.1/0275-06 Anyagvizsgálati gyakorlatok 

Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                  1 óra 

 

Viszkozitás mérése                  4 óra 

 

 

 
 

Szakítóvizsgálatok                   6 óra 

 
 

 

 
 

Dinamikus vizsgálatok             8 óra 

 
Keménységvizsgálatok             8 óra 

 

Szövetszerkezeti vizsgálatok    8 óra 
 

 

 
Rendszerezés                            1 óra 

 
Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

Nemfémes anyagok vizsgálata: 

 - sűrűségmérés 

 - kenőolaj viszkozitásának meghatározása 

 - füstgázelemzés 
  

Fémes anyagok vizsgálata 

 - könnyűfém ötvözet felismerése cseppentéses eljárással 
 - mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, rugóacél rugalmassági  

modulusának és rugalmas hajlíthatóságának meghatározása, egyéb 

statikus vizsgálatok) 
 

Dinamikus vizsgálatok (Charpy)  

 
Keménységmérések  

 

Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, szövetszerkezet 
meghatározása makroszkópi, mikroszkópi) 

 Hibakereső (roncsolásmentes) vizsgálatok 

 
Alkalmazhatóság kérdései 

 

 
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

 
Személyes kompetenciák:  

Térlátás  

Térbeli tájékozódás  

Tapintás  

Stabil kéztartás  

Kézügyesség  
Felelősségtudat  

Pontosság 

Önállóság  
Precizitás  

Megbízhatóság  

 
Társas kompetenciák:  

Irányíthatóság  

Határozottság  
Irányítási készség  

 

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 
(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  
Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség 

 

5. Geometriai mérések 

Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                  1 óra 

 
Mérés alapfogalmai                 16  óra 

 

 
 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 
Pontossági osztályba sorolt mérési segédeszközök (síklapok, 

prizmák, központosító elemek, vonalzók, derékszögek, derékszögű 

felfogólapok, hengerderékszögek, párhuzamalátétek, mérőcsapok, 
mérőgolyók) kiválasztása 

 

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

 

Személyes kompetenciák:  

Térlátás  
Térbeli tájékozódás  

Tapintás  

Stabil kéztartás  
Kézügyesség  



e-SZAKMA                                                 Tananyag 

9 /  

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Mérőeszközök használata       18 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rendszerezés                            1 óra 

 

Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, 
tolómérő, mikrométer, indikátorok használatával, az eredő mérési 

bizonytalanság meghatározása 

 
Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, 

szinuszvonalzóval)  

Kúposságmérés 
 

Idomszeres ellenőrzés, felületi érdesség mérése, összetett alak-és 

helyzetmérés  

 

Mérési jegyzőkönyv készítése 

 
Alkalmazhatóság kérdései 

Felelősségtudat  

Pontosság 
Önállóság  

Precizitás  

Megbízhatóság  
 

Társas kompetenciák:  

Irányíthatóság  
Határozottság  

Irányítási készség  

 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 

alkalmazása  
Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  
Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség 

 

6. Anyagválasztás elméleti alapjai 

Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0,  Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                       1 óra 

 

Metallográfiai alapismeretek       22 óra 
 

 

 

 

 

 
Ipari acélok és öntöttvasak           22 óra 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

A tananyagelem elsajátítását célszerű az alábbi témakörök köré 

csoportosítani 
 - a gépiparban felhasznált anyagok csoportosítása 

 - metallográfiai alapismeretek  

- vasötvözetek 

 - nemvas fémek és ötvözeteik 

 - hőkezelés  

- segédanyagok  
Alapos elsajátítása nélkülözhetetlen  

- a gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai 

tulajdonságokat biztosító előgyártmány, 
 - a gyártáshoz szükséges szerszám anyagminőségének helyes 

megválasztásához, 

 - az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságai (keménység, 
kopásállóság, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, 

szemcseszerkezet) célirányos megváltoztatásához szükséges 

hőkezelési technológia,  
- a legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztásához a 

leglényegesebb szempont az összefüggések megmutatása, amellyel a 

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Következtetési képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Lényegfelismerés (lényeglátás  

 

Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  

Közérthetőség  
Visszacsatolási készség  

 

Hozzárendelt személyes 
kompetenciák  

 

Pontosság 
Önállóság 

Térlátás 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 
Hőkezelés                                   22 óra 

 

 
 

 

 
 

 

Alkalmazott szabványok              4 óra 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                 1 óra 

tanulói aktivitás is növelhető.  

Erősítsük a többi  
- elsősorban a műszaki és a természettudományos, valamint 

gyakorlati tantárgyakkal való koncentrációt a metallográfiai 

alapismereteknél 
 - az általános jellemzők fontosak, amelyeket ismerni és alkalmazni 

kell a további témáknál, valamint a többi szakmai tárgynál is 

 - az izotermás és a folyamatos hűtésű C-görbéket az Fe-Fe3C 
állapotábrából vezessük le 

 Fektessünk megfelelő hangsúlyt az Fe-Fe3C állapotábra, valamint a 

szövetdiagram megértetésére  

A vasötvözeteknél az érvényes szabványos jelölést kell alkalmazni, 

azonban célszerű a régebbi szabványjelöléseket is megismertetni 

 A témakör tanításakor a metallográfiai alapismeretekben tanultakra 
kell támaszkodni (Pl. milyen ötvözőanyagot tartalmazzon a 

melegszilárd acél; mely ötvözők növelik az acél korrózióállóságát; 

melyik ötvözőanyag hatására lesz az acél finomszemcsés stb.)  
A hőkezelés témakörben az acélok gyakorlati hőkezelését tárgyaljuk. 

Tudják önállóan olvasni a C-görbéket, vizsgálják meg az 

ötvözőanyagok hatását a C-görbe alakjára Részletezzük az edzés 
során fellépő hibákat, a hő okozta belső feszültség hatásait 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

7. Képlékeny alakítás, előgyártmány gyártás 

Elméleti óraszám: 72 Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0,  Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                       1 óra 

   
Öntés                                            10 óra 

 

 
 

Kovácsolás                                   10 óra 

  
 

 

 
Csőgyártás                                    10 óra 

 

 
 

Porkohászat                                   10 

óra 
 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 
Öntési eljárások (alkalmazási terület, alkalmazott minta, forma 

jellege, forma anyaga, formázás módja)  

Jellemző öntvényhibák, az öntvénygyártás balesetvédelmi előírásai  
 

Kovácsolás (képlékenység, alakítási szilárdság, alkalmazott anyagok 

fő tulajdonságai, az alakítás hatása az anyag szerkezetére, kovácsoló 
eljárások szerszámai, műveletei, gépei, berendezései, segédanyagai, 

balesetvédelmi előírásai)  

 
Képlékeny cső- és rúdgyártó eljárások, hengerlés szerszámai, gépei, 

berendezései, felhasznált anyagai, segédanyagai, balesetvédelmi 

előírásai  
 

A porkohászat felhasználási területei, a porkohászat technológiája  

 
A gépipar területén alkalmazott forgácsnélküli alakító eljárások 

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Absztrakt gondolkodás  

Kreativitás, ötletgazdagság  
 

Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Visszacsatolási készség  
 

Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 
 

 

 
Lyukasztás, kivágás                     15 óra 

 

 
 

 

 

Mélyhúzás, Hajlítás                      15 óra 

 

 
 

Rendszerezés                                 1 óra 

jellemzői és alkalmazási területei 

 
A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai 

 

A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, 
biztonságtechnikai követelmények, az előforduló hibák és okaik, a 

technológiai jellemzők hatása  

- vágóműveletek (ollók, kivágás, lyukasztás stb.)  
- a hideg képlékenyalakítás alapjai 

 - hajlító műveletek 

 - mélyhúzás – hidegfolyatás 

 - egyéb képlékenyalakító műveletek (egyengetés, göngyölítés, 

peremezés, bordanyomás, fémnyomás, görgőzés stb.) 

 
A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

8. Gépészeti alapismeretek 

Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                  1 óra 

 
Statika                                      16 óra 

 

 
 

 

Szilárdságtan                            18 óra 
 

 

Rendszerezés                              1óra 
 

 
A tantárgy tartalma, követelmények 

 
Erő fogalma 

Műveletek erőkkel 

Súlypontszámítás 
Tartók terhelése és vizsgálata 

Stabilitás 

Igénybevételek hatására keletkező feszültségek 
 Egyszerű és összetett igénybevételek méretezése és ellenőrzése 

  

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  
Döntésképesség  

Felelősségtudat  

Térlátás  
Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  
Interperszonális rugalmasság  

Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

Módszerkompetenciák:  

Következtetési képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Áttekintő képesség  

Rendszerező képesség  
Lényegfelismerés (lényeglátás  

Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 
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9. Informatika 

Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                     2 óra 
 

CAD-CAM rendszerek              10 óra 

 
 

CAD programok                         8 óra 

 
 

AutoCAD softver                      30 óra 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
CAD rajzolás                            20 óra 

 

 
 

Rendszerezés                             2 óra  

 

A tantárgy tartalma, követelmények 
 

 CAD  

CAD/CAM-rendszerek alapelvei  
 

CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok  

CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél 
 

 Az AutoCAD ablak és a működést befolyásoló beállítások. 

 
 Alapfogalmak: raszter, háló, orto, jelek, ikonok. 

 

  Speciális billentyűk használata, a beállítások elmentése a prototípus       
fájlba. 

 

 Fóliák alkalmazása, új fóliák létrehozása, hozzárendelések  
 Vonalak, rajzelemek rajzolása, abszolút, relatív és polár-koordináták     

alkalmazása.  

 A szövegírás tudnivalói, attributumok.  
 Keret és szövegmező készítése.  

 A méretmegadás alapjai. 

 
CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, síkbeli rajz  

 

Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal 
 

Áttekintés a műszaki felhasználásról 

 

  

40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

 

 
 

Ismereti szinten: AutoCAD alapfogalmai 

menü-, eszköztár- és billentyűparancs 
kiadás módjai; 

rajzhatár, koordinátamegjelenítés, 

mértékegységek és a pontosság beállításai; 
gyakoribb rajzelemek és azok opciói;  

elemkijelölési módok (dinamikus kijelölés, 

ablakhúzás). 
Megértési szinten: rajzelemek beillesztése; 

a beállítások kihatásai a rajzkészítésre. 

Alkalmazási szinten: a színek használata a 
vonalvastagság nyomtatásban való 

megjelenítéséhez; 

fóliák létrehozása, színek és vonaltípusok 
hozzárendelése a fóliákhoz; fogók 

alkalmazása a szerkesztésben;  

szövegstílusok beállításai;  
alapszintű méretmegadások 

korábbi rajzok gépre vitele. 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Felelősségtudat  
Térlátás  

Társas kompetenciák:  

Határozottság  
Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Interperszonális rugalmasság  

Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

Módszerkompetenciák:  

Következtetési képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Áttekintő képesség  

Rendszerező képesség  
Lényegfelismerés (lényeglátás  

Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 



e-SZAKMA                                                 Tananyag 

13 /  

10. Gépészeti kötések 

108/1.4/0278-06 Kötések felületvédelem elméleti ismeretei 

Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                 1 óra 

Kötések                                  20 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Tengelyek és csapágyazásuk     6 óra 

 

 
 Nyomaték átszármaztatású hajtások 

                                                 28 óra 

 
 

Rugók, lengéscsillapítók           6 óra 

Hajtóművek                            10 óra 
 

 

Rendszerezés                            1 óra 

A tantárgy tartalma, követelmények 

Szegecskötések  
Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei 

Szegecstípusok, a kötés létrehozásának módja (két oldalról 

kialakítható kötések, egy oldalról kialakítható kötések) 
A szegecsek anyagai, szegecselés szerszámai 

Hegesztett kötések   

Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei Létrehozásának 
módjai, folyamata 

A hegesztett kötések optimális kialakításának szempontjai 

Anyagok hegeszthetősége  
Forrasztott kötések 

Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei 

A kötés létrehozásának folyamata, optimális kialakításának 
szempontjai 

Ragasztott kötések 

Jellemzői, alkalmazási területei 

A ragasztott kötések optimális kialakításának szempontjai 

A kötés létrehozásának folyamata, ragasztóanyagok 

Szilárd illeszkedésű kötések (zsugorkötések) 
Jellemzői, alkalmazási területei 

A kötés kialakításának módjai, folyamatai 
Szerelés sajtolással, hőmérsékletkülönbséggel, olajnyomással 

Csavarkötések 

Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei 
Ék- és reteszkötés 

Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei 

Poligon kötések 
Tengelyek kialakítása 

Siklócsapágyak 

Gördülőcsapágyak 
Rugalmas hajtások (Dörzshajtás, Szíjhajtás,Ékszíjhatás) 

Kényszerkapcsolatú hajtások 

   Lánchajtás,Fogaskerékhajtás, Kúpkerék hajtás, Csigahajtás 
Tengelykapcsolók 

Lengéscsillapítás célja, feladata 

Ipari hajtóművek 
Mechanizmusok 

 

Áttekintés a műszaki felhasználásról 
 

 

 Személyes kompetenciák:  

Pontosság 
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  
Térlátás  

 

Társas kompetenciák:  
Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  

Interperszonális rugalmasság  
Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  

Udvariasság  

 

Módszerkompetenciák:  

Következtetési képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Áttekintő képesség  
Rendszerező képesség  

Lényegfelismerés (lényeglátás  

Tervezés  
Absztrakt gondolkodás 
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11. SZAKMAI GYAKORLATOK 

Gyakorlati óraszám: 576 óra 

Kézi forgácsolási gyakorlat 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54,  Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                     1 óra 
 

 

Kézi forgácsoló gyakorlatok       52 óra 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Rendszerezés                                1 óra 

 

 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 
 

 

Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli előrajzolás 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése  

Alkatrészek illesztése 
 - illesztés reszeléssel 

 - hántoló szerszámok, eszközök 

 - lemezalkatrész készítése 

 - sík és ívelt felületek hántolása 

- a dörzsárazás szerszámai és művelete 

 - tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése  
- illesztés dörzsárazással  

- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek  

- illesztés csiszolással 
 - oldható kötések készítése, szerelése 

 - komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok  
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és 

mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez - 

többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának 
gyakorlása 

 

 
A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

80/Önálló szakmai munkavégzés, 
20/Csoportos megbeszélés, 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság  
Kézügyesség  

Mozgáskoordináció (testi 

ügyesség)  
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  
Térlátás  

Szabálykövető magatartás  

Testi erő  

Térérzékelés  

 

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
 

Módszerkompetenciák:  
Figyelemmegosztás 

Következtetési képesség 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintő képesség 

Figyelem-összpontosítás 

Rendszerező képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás 

Körültekintés, elővigyázatosság 

Tervezés 
Absztrakt gondolkodás 
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Gépi forgácsolás gyakorlatok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90,  Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                     1 óra 

 

Gépi forgácsoló gyakorlatok      88 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rendszerezés                                1 óra 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése  

Esztergálás 

 - a gép felépítése, a szerszámok alakja, élgeometriája, szerszámok 
élezése 

 - fordulatszámok, előtolások beállítása, biztonságos munkadarab és 

szerszámbefogás 
 - szegnyereg használata (csigafúrók, csúcsfúrók befogása, 

furatkészítés, kúpesztergálás) 

 - álló- és mozgóbábok, álló- és forgócsúcsok, síktárcsa és 
esztergaszív, esztergatüskék alkalmazása 

 - hosszú és rövid alkatrészek kétoldali megmunkálása két csúcs 

között, tüskén 
 Belső felületek megmunkálása 

 - külső és belső kúpfelületek esztergálása 

 - külső- és belső menetek esztergálása, illesztése  
- excentrikus csapok és furatok esztergálása  

Gyalulás, vésés 

 - gyalugépek felépítése, szerszámai és készülékei, szerszám és 
munkadarab rögzítése 

 - lökethossz és lökethelyzet beállítása 

 - megmunkálás gyalugépen 
 - vésőgépek felépítése, szerszámai és készülékei, szerszám és 

munkadarab rögzítése 

 - lökethossz beállítása  
Marás 

 - marógépek felépítése, szerszámai, készülékei  

- munkadarabok és szerszámok felfogása, rögzítése 

 - asztalállítás, asztalmozgatás 

 - sík és alakos felületek marása  

- fogaskerekek készítése profilozó eljárással, osztófej kezelése 
Köszörülés 

 - sík- és palástköszörűgépek felépítése, szerszámai, készülékei 

 - köszörűkorongok minőségének ellenőrzése  
- köszörűszerszámok és munkadarabok felfogása köszörüléshez 

 - furatok, palást- és síkfelületek köszörülése 

 - bordástengely köszörülése 
 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

80/Önálló szakmai munkavégzés, 

20/Csoportos megbeszélés, 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Figyelemmegosztás  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Körültekintés, elővigyázatosság  

 
Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  

Határozottság  
Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  

Mozgáskoordináció (testi 
ügyesség)  

Felelősségtudat  

Testi erő 
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Fémipari alapgyakorlatok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Fémipari alapgyakorlatok 

54 óra 

Az előrajzolással szembeni követelmények Az előrajzolás lépései a 

munkadarab ellenőrzése a munkadarab felületének megtisztítása, 

sorjázása, a felrajzolandó felület festése, színezése, a rajzoló- és 
mérőeszközök kiválasztása, előkészítése, előrajzolás, ellenőrzés Az 

előrajzolás szerszámai, eszközei Mérő és ellenörző eszközök A 

felületszínezés lehetőségei A térbeli előrajzolás eszközei Az előrajzolás 
folyamata Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai Síkbeli és térbeli 

elorajzolás - síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és 

mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez - többféle 
megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása 

10/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

10/Műszaki rajz értelmezése, 

10/Szabadkézi rajz kiegészítés, 
40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

30/Műveletek gyakorlása, 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Figyelemmegosztás  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Körültekintés, elővigyázatosság  

 
Hozzárendelt társas kompetenciák:  

Határozottság  

Hozzárendelt személyes 
kompetenciák  

Mozgáskoordináció (testi 

ügyesség)  
Felelősségtudat  

Testi erő 

Melegüzemi gyakorlatok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 36, Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                     1 óra 

 

 
Nem oldható kötések készítése   34 óra 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                1 óra 
 

 
Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

 
Hegesztési gyakorlatok 

 - lánghegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

 - lánggyújtás, különböző minőségű lángok beállítása 

 - olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése 

 - kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése 

 - áramerősség beállításának gyakorlása különböző 
feszültségforrások, anyagok és elektródák esetén 

 - ívgyújtás gyakorlása, tompa- és sarokvarratok készítése 

 - komplex munkák,  
ellenőrző feladatok 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 
10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 
 

Személyes kompetenciák:  
Szabálykövető  

Térlátás  

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)  
Tériszonymentesség  

Kézügyesség  

Szakmai igényesség  

Testi erő  

Térérzékelés  

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
Szervezőkészség  

Kapcsolatfenntartó készség  

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való alkalmazása  

Tervezés  

Pontosság 

Önállóság  

Felelősségtudat 
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Szerelési gyakorlatok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90, Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                     1 óra 

 

  

 Szerelési alkatrészgyártási feladatok 
                                                      88 óra 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                1 óra 
 

 

 
 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

 

Gépelemek szerelése 
 - gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és 

csapágyházba/ból 

 - ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek 
illesztése 

 - hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése 

 - csigahajtómű szerelése, javítása  
- tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása 

 - fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása  

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása 

 - különféle gépek, gépegységek, szerkezetek szerelésénél, és 

javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és műszerek 

 - szétszerelés, hibajegyzék összeállítása 
 - hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés 

 - javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése 

 - jegyzőkönyv készítése a próbaüzemeltetés körülményeiről, a 
próbaüzemeltetéskor szerzett tapasztalatokról, az észlelt hibákról 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  

Szabálykövető  

Térlátás  

Mozgáskoordináció (testi 

ügyesség)  
Tériszonymentesség  

Kézügyesség  

Szakmai igényesség  
Testi erő  

Térérzékelés  

 
Társas kompetenciák:  

Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  

Szervezőkészség  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  
Interperszonális rugalmasság  

Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

 

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 
(ismeretmegőrzés)  

Logikus gondolkodás  

Tervezés  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat 
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Vezérlés – és szabályozástechnika 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 36,  Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                    1 óra 

 
 

Vezérléstechnika                         34 óra 

 
 

 

 
Rendszerezés                               1 óra 

 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 
 

Villamos vezérlések, szerelési, beállítási gyakorlat 

 
Pneumatikus vezérlések, szerelési, beállítási gyakorlat 

 

 
Áttekintés a műszaki felhasználásról 

 

  

20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Figyelem összpontosítás  
Rendszerező képesség  

Körültekintés, elővigyázatosság  

 
Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  

Irányíthatóság  
 

Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  
Szabálykövető  

Felelősségtudat 

 

NC, CNC kezelés műveletei 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 36, Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 

 
 CNC-szerszámgépek kezelési     

műveletei 

                                                       34 óra 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Rendszerezés                                  1 óra 

 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 
 

CNC-szerszámgép kezelési műveletei  

A szerszámgép üzembehelyezése  

Az üzemmódok jellemzői és alkalmazása  

- kézi üzem 

 - nullpontfelvételi üzem 
 - szerszámbemérés üzem 

 - programszerkesztési üzem 

 - tesztelési üzem - programfuttatási üzem 
 - paraméterek 

 Biztonságtechnikai tudnivalók 
 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 

Önállóság  
Döntésképesség  

Felelősségtudat  

Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Kreativitás, ötletgazdagság  
Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 
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Vegyes forgácsolás 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 108 Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 
Bevezetés                                       1 óra 

 

Forgácsoló eljárások tervezése   106 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rendszerezés                                 1 óra 

 

 
Tantárgyi követelmények, feladatok 

  

A tananyagelem elsajátítása során végrehajtandó feladatok: 
 - az alkatrészgyártáshoz szükséges forgácsoló eljárás  

- a forgácsoláshoz szükséges gép, szerszám, készülék  

- a szükséges segédanyagok helyes megválasztása  
- a gazdaságos forgácsolási adatok - az egyes forgácsoló 

eljárásokhoz legjobban megfelelő hűtő-kenő anyagok kiválasztása és 

ezek alapján a forgácsoló művelettervek és műveleti utasítások 
szakszerű elkészítése  

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése 

 - a művelettervezés okmányai, ügyvitele 
 - a műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása  

Marás művelettervezése 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

80/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 
 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Absztrakt gondolkodás  

Kreativitás, ötletgazdagság  
 

Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Visszacsatolási készség  
 

Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat 

Mérés, ellenőrzés 

108/2.1/0275-06 Mérés ellenőrzés 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 72, Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                1 óra 

 

Mérés alapfogalmai                10 óra 

 
 

 

Mérőeszközök                        12 óra 
 

 

 
 

 

Kalibrálás                               16 óra 

 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

A mérések pontossága  

Mérésügyi alapfogalmak (országos etalon, használati etalon, 

hitelesítés, kalibrálás, joghatással járó mérés) 

 Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata 
 Kalibrálás 

 Konfirmálás 

 A mérőeszköz dokumentációja 
 A mérésügyi tevékenység mint a minőségbiztosítás része 

 

Egyszerű hosszmérő eszközök kalibrálása (tolómérő, mikrométer, 
mérőóra 

Tolómérő kalibrálásának menete 

 Mikrométer kalibrálásának menete 

 Mérőóra kalibrálása 

 

40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

 

 
 

 

Személyes kompetenciák:  

Tapintás  

Stabil kéztartás  

Kézügyesség  

Felelősségtudat  
Pontosság 

Önállóság  

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Mérés                                       32 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                            1 óra 

 

Pontossági osztályba sorolt mérési segédeszközök (síklapok, 
prizmák, központosító elemek, vonalzók, derékszögek, derékszögű 

felfogólapok, hengerderékszögek, párhuzamalátétek, mérőcsapok, 

mérőgolyók) kiválasztása 
 

Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, 

tolómérő, mikrométer, indikátorok használatával, az eredő mérési 
bizonytalanság meghatározása 

 

Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, 

szinuszvonalzóval)  

Kúposságmérés 

 
Idomszeres ellenőrzés, felületi érdesség mérése, összetett alak-és 

helyzetmérés  

 
Mérési jegyzőkönyv készítése 

 

Alkalmazhatóság kérdései 

 

40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 
60/Geometriai mérési gyakorlat, 

 

 

 

14. évfolyam  

 

1. Minőségbiztosítás 

108/4.2/0275-06 Minőségbiztosítás kiegészítő ismeretei 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                 1 óra 

 

Minőség-ellenőrzés                14 óra 
 

 

 
 Alkalmazási területek             20 óra 

 

 
 

 
Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

 A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai 
 A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei 

 A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció  

  
 A módszerek kialakulása, tudományos alapja, gazdaságossága,   

előnyei a hagyományos módszerekkel szemben 

 Alkalmazási területek - tömegcikkek átvételi ellenőrzése - 
tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének 

 
40/Információk feladattal vezetett feldolgozása, 

40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

20/Csoportos megbeszélés, 
 

 
Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyénvaló 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  
Logikus gondolkodás  

 

Hozzárendelt társas 
kompetenciák:  
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 
Minőségvizsgálat                    24 óra 

 

 
 

 

 
Minőségbiztosítás                      4 óra 

 

 

 

Rendszerezés                             1 óra 

szabályozása, gyártásközi ellenőrzése (SPC)  

  
 Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata  

 Minőségvizsgálati módszerek Statisztikai módszerek 

 Megbízhatóság 
 Minőséget támogató módszerek 

 (5S, 3G, brainstorming, Pareto-elemzés, Isikawa diagram stb.)  

  
 Minőségtervezés 

 

 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

Irányíthatóság  

Határozottság  
Irányítási készség  

 

Hozzárendelt személyes 
kompetenciák  

Felelősségtudat  

Pontosság 
Önállóság 

 

2. Forgácsolási alapismeretek 
 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 

 
Forgácsolási alapismeretek            6 óra 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Forgácsolás jellemzői                     8 óra 
 

 

 
Forgácstechnológia                      10 óra 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

  
A tananyagelem feladata 

 - a gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárások 
jellemzőinek és alkalmazási területeinek megismertetése 

 - a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének, használatának 

gyakoroltatása  
- a forgácsoló alapeljárások tervezési szempontjainak ismertetése 

 - a forgácsoló alapeljárások szerszámainak, gépeinek ismertetése  

- a gazdaságos gyártáshoz szükséges forgácsoló alapeljárás 
kiválasztásának gyakoroltatása  

 

A forgácsolás fogalma, fajtái  
 

A forgácsoló mozgások (alakító, beállító, segéd)  

 
Fogácsolástechnológiai alapfogalmak  

- a forgácsoló szerszámok élgeometriája  

- a forgácsképződés folyamata  
- a forgácskeresztmetszet 

 - a forgácsoláskor fellépő erőhatások 

 - a fajlagos forgácsolási ellenállás 
 - a forgácsolóerő számítása, a forgácsolóerőt befolyásoló tényezők 

 - a forgácsolás teljesítményszükséglete  

- a forgácsoláskor fellépő hőjelenségek, hűtés, kenés  
- a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása  

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Áttekintő képesség  
Rendszerező képesség  

Lényegfelismerés (lényeglátás  
 

Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  
Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  

Visszacsatolási készség  
 

Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  
Pontosság  

Önállóság  

Térlátás 
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Forgácsoló alapeljárások              38 óra   

 
 

 

 

 

Rendszerezés                                 1 óra 

- az éltartamot befolyásoló tényezők, gazdaságos éltartam  

- a megmunkált felület minősége (felületi érdesség, a felületi 
rétegben a forgácsolás hatására létrejövő változások) 

 - a technológiai adatok megválasztásának menete (táblázatok, 

nomogramok)  
 

Készülékezési alapfogalmak  

 
Forgácsoló alapeljárások 

 

 A forgácsoló alapeljárások gépei 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

3. Forgácsolási alapeljárások tervezése 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0,  Csoportbontás: NEM 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                       1 óra 

 

Művelettervezés                             4 óra 
 

 

Helyzetmeghatározás                 10 óra 
 

 

 
 

 

 
Méretlánc                                   10 óra 

 

 
 

 

 
Ráhagyás                                     8 óra 

 

 
 

 

Hőkezelés                                    10 óra 

 
Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

A művelettervezés okmányai, ügyvitele  
A műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása 

 

A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe  
- a bázisok fogalma, fajtái 

 - a bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák 

 - a technológiailag helyes konstrukció 
 - a helyzetmeghatározás célja, szabályai, fokozatai  

- a helyzetmeghatározással kapcsolatos bázisok és hibák  

 
Méretláncok törvénye  

- a méretlánc fogalma, méretláncfajták 

 - a méretláncok általános törvényei 
 - a méretek és tűrések átszámításának oka, az átszámítás 

 - a méretláncmegoldás módszerei  

 
A ráhagyás 

 - a ráhagyás fogalma, fajtái, jelentősége  

- a ráhagyást befolyásoló tényezők - a munkadarab 
ráhagyásszámításának elve  

 

Gyártásközi hőkezelések tervezése  

20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
80/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Hozzárendelt 
módszerkompetenciák:  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Absztrakt gondolkodás  
Kreativitás, ötletgazdagság  

 

Hozzárendelt társas 
kompetenciák:  

Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  
Visszacsatolási készség  

 

Hozzárendelt személyes 
kompetenciák  

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat 
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Üregelés                                      10 óra 
 

 

 
 

Technológiai adatok                      10óra 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rendszerezés                                 1 óra 

 

Az üregelés, köszörülés, fogazás, finomfelületi megmunkálások, 
egyéb különleges anyagszétválasztó eljárások (elektrofizikai, 

elektrokémiai, ultrahangos, lézeres, elektronsugaras, plazmasugaras) 

forgácsolási adatai, szerszámai, kiválasztásuk szempontjai 
 

A gazdaságos technológiai adatok kiválasztása táblázatból  

Elérhető pontosság és felületi érdesség  
Az MKGS-rendszer elemeinek terhelésvizsgálata  

Kenőanyagok, a hűtőanyagok, a hűtő-kenő anyagok kiválasztása; 

Biztonságtechnikai követelmények előírása  

A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása 

Művelettervezés  

Üregelőszerszám tervezése 
 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

4. Korszerű forgácsoló eljárások 

 
4/1 FMS, gyártócella, integrált számítógépes gyártás 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0,  Csoportbontás: NEM 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                      1 óra 

FMS alapok, gyártócella              30óra                           
 

 

 
 

 

 
 

 

Integrált számítógépes gyártás    32 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A tantárgy tartalma, követelmények 

FMS-alapok - FMS-megmunkáló cellák - FMS-szerszámozás, 
készülékezés - anyag- szerszám- forgács- hulladék szállítás - 

palettázórendszerek - raktárak alapformái, elhelyezési lehetőségek 

Gyártócella felépítése - INPUT-elem: nyers-, illetve félkész 
munkadarab, termék - rendszerirányító számítógép, számítógép-

hálózatok - megmunkáló CNC-gépek - ellenőrző, mérőpontok - 

érzékelők, szenzorok - kiszolgáló, mozgató elemek - egyéb 
periférikus kiegészítő berendezések - OUTPUT-elem: kész-, illetve 

az önálló cellából kimenő félkész termék 

Egy CAD/CAM-oktató szoftveren keresztül ismertesse meg a 
tanulókkal: - a számítógéppel segített tervezés és gyártás alapelemeit 

- a munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus 

rajzolásának lehetőségeit, hardver és szoftver alapjait - a gyártási 
részben az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program 

elkészítését, szimulációs és adatátviteli lehetőségeit - az oktató 

szoftver segítségével munkadarabok 
 CAD/CAM-gyártásifoyamat lépéseit 

 A CIM - gyártócella: - az automatizált gyártás bemutatása, egy 

CIM-rendszeren történő emberi kéz érintése nélküli 
munkadarabgyártás folyamata  

 

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 
20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat  

Térlátás  

 
Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság 

Közérthetőség 
Interperszonális rugalmasság 

Visszacsatolási készség 

Kapcsolatfenntartó készség 
Udvariasság 

 

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való 
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Rendszerezés                                 1 óra 

- a munkadarabok tervezési, gyártási, ellenőrzési lépései, 

megvalósításának lehetséges módjai  
- áttekintés egy adott CAD/CAM-program felépítéséről, 

alkalmazásának előnyeiről egy gyártócellában készítendő darab 

megmunkálásakor  
- több CNC-gép összekapcsolási feltételei, ipari robottal történő 

gépkiszolgálás alapvető megoldásai  

A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek definíciója ( 
CIM, CAD, CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM-

rendszer) 

 - az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM 

tervezése, gyártási folyamat meghatározása 

 - CNC-gépek CAD/CAM-csatolása, beállítási, paraméterezési, 

szerszámozási alapismeretek  
- FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAM-

tervezőrendszerekkel PPS 

 - az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: 
termelékenységi, jövedelmezőségi kérdések elemzése 

 FMS Az FMS mint a CIM alrendszere  

Egy teljes CIM-rendszer elemzése 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 
(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  
Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  
Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 

 

4/2 Korszerű forgácsoló eljárások 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 Gyakorlati óraszám: 48, Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                      1 óra 

 

FMS alapok, gyártócella számítógépes 

gyártás     

                                                     46 óra 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                 1óra 
 

 
A tantárgy tartalma, követelmények 

 

Cella kiszolgáló robot - betanítási, programozási mód ismertetése - 

adat, programkezelés, továbbítás, tárolás lehetőségei - robot 

érzékelők fajtái, működésük, bekötési jellemzőik - munkadarab-, 

szerszám-megfogó szerkezetek - egyéb (pl. szerelőrobotok) 
Szimulációs szoftver, vezérlésszimulátor - az adott szimulációs 

szoftver filozófiája, felépítése és kezelése - az adott 

vezérlésszimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, tesztelési 
szinten 

 

 A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 
50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  

Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság 

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 
(ismeretmegőrzés)  

Rendszerező képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  
Tervezés  
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5. Gyártástervezés 

 

Elméleti óraszám: 128, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                       1 óra 

Technológiai tervezés                  16 óra 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Helyzetmeghatározások               12 óra 
 

 

 
 

 

 
 

 

Technológiai adatok                     10 óra                
 

 

 
 

 

 
 

 

Gyártás dokumentációja                 8 óra 
 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

A gyártáselőkészítés feladatai  

A technológiai folyamat, a technológiai és a gazdaságossági 
követelmények, gyártási rendszerek összefüggése  

A technológiai tervezés előkészítése, a gyártás technikai 

feltételeinek meghatározása Az alkatrész elemzése funkcionális és 
gyárthatósági szempontból  

A gazdaságosság figyelembevételével az előgyártmány kiválasztása 

A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása, amelynek 
során elemzi - az alkatrész rajzán szereplő előírásokat, - az egyes 

gyártási eljárásokkal teljesíthető paramétereket - a szükséges 

technikai és gazdasági feltételeket  

A technológiai folyamat műveleti sorrendjének, a technológiai 

folyamatot alkotó egyes műveletek megtervezése  

Az egyes műveletek előtti állapot meghatározása a szükséges 
ráhagyások, hozzáadások, valamint műveleti méretek és tűrések 

felvételével  

Bázisválasztás, a technológiai bázisok megkülönböztetése alakjuk, 
megmunkáltsági fokuk, létesítési módjuk szerint, bázisváltás 

számítása 

 A munkadarab helyzetmeghatározása, befogási módja  
A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása  

A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke 

 A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer deformációja 
Speciális gyártóeszközhöz előterv-készítése  

Közbenső ellenőrző mérőeszközök kiválasztása  

Technológiai paraméterek kiválasztása és számítása  
Fő- és mellékidők kiszámítása Jellegzetes megmunkálási módokhoz 

az alkalmazandó technológia előírása: 

 - külső hengeres felületek nagyoló, simító és 
finommegmunkálásához  

- furatok és furatrendszerek nagyoló, simító és 

finommegmunkálásához  
- sík felületek nagyoló, simító és finomfelületi megmunkálásához 

 - alakos felületek nagyoló, simító és finom megmunkálásához 

A technológiai folyamatban a hőkezelések helyének megtervezése A 
gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei 

A gyártástervezés dokumentációi 

  

 

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  
Térlátás  

 

Társas kompetenciák:  
Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  

Interperszonális rugalmasság  
Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  

Udvariasság  
 

Módszerkompetenciák:  

Következtetési képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Áttekintő képesség  

Rendszerező képesség  
Lényegfelismerés (lényeglátás  

Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 
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Technológiai számítások              12 óra 
 

 

Technológia előírása                    12 óra 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hőkezelés kiválasztása                   2 óra 
 

Gyártmány műveletterve, műveleti 

utasításának készítése 
                                                      54 óra 

 

 
 

 

 
 

Rendszerezés                                  1 óra 

 

 

Közbenső ellenőrző mérőeszközök kiválasztása  
Technológiai paraméterek kiválasztása és számítása 

Fő- és mellékidők kiszámítása 

Jellegzetes megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia 
előírása: 

 - külső hengeres felületek nagyoló, simító és 

finommegmunkálásához 
 - furatok és furatrendszerek nagyoló, simító és 

finommegmunkálásához 

 - sík felületek nagyoló, simító és finomfelületi megmunkálásához 

 - alakos felületek nagyoló, simító és finom megmunkálásához 

 

A technológiai folyamatban a hőkezelések helyének megtervezése  
 

Jellegzetes gyártmányok gyártástervezése 

 
Adott munkadarabhoz műveletterv, adott gyártási eljáráshoz 

műveleti utasítás készítése 

 
 

 

 
 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 
 

 

15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

65/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással (komplex 

gyártási dokumentáció tervezése), 
 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat  

Térlátás  

 
Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  
Interperszonális rugalmasság  

Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

 

Módszerkompetenciák:  
Következtetési képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Áttekintő képesség  
Rendszerező képesség  

Lényegfelismerés (lényeglátás  

Tervezés  
Absztrakt gondolkodás 

 

6. Gazdasági ismeretek 

108/6.1/0276-06 Gyártásirányítási feladatok 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

1. Vállalkozások jogi kérdései   15 óra 

 
 

 
 

 

 
 

 

2. Munkahelyszervezés              15 óra 

 

Gazdasági, pénzügyi és jogi alapfogalmak  

Vállalati és vállalkozási formák  
Vállalkozás beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételei, legfontosabb adójogszabályok  
Vállalkozói szerződések tartalma és formája  

Kereslet-kínálat összefüggései  

Beruházások visszatérülési idejének meghatározása  
Vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó tényezők  

 

Munkahelyszervezés módszerek  

 

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 
 

 

 
 

 

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

 

Ismeret szinten: tudja azonosítani 

a gazdasági fogalmakat 
Megértés szintjén: legyen képes 

az összefüggések megvalósítására 
Alkalmazás szintjén:tudja 

használni megszerzett ismereteit 

 
Módszerkompetenciák:  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Rendszerező képesség  
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3. Költséggazdálkodás                15 óra 

 
 

 

 
4. Munkajog                                10 óra 

 

 
 

5. Kommunikáció                         9 óra  

Minőségszabályozó folyamatok  

Anyaggazdálkodás folyamatai, a folyamatos anyagellátás feltételei 

Létszámelemzés módszerei és mutatói  
 

A költségcsökkentés aktív és passzív módszerei  

A számítógépes információs rendszer legfontosabb követelményei 
Ajánlati terv jellemzői, gyártási ütemtervezés, gyártásprogramozás, 

számítógépes információs rendszer alkalmazási lehetőségei  

 
Munka Törvénykönyve  

 

 
 

Kommunikációs ösztönzési lehetőségek  

Az alapvető vezetési stílusjegyek 
Tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetésének módszerei  

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 
 

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

 
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 
 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 
 

Kreativitás, ötletgazdagság  

 

Társas kompetenciák:  
Közérthetőség  

Interperszonális rugalmasság  

Udvariasság  
 

Személyes kompetenciák  

Önállóság  
Döntésképesség  

Felelősségtudat 

 

7. CNC technika 

CNC gép elmélete 

Elméleti óraszám: 8, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0,  Csoportbontás: NEM 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 
 

CNC-gép felépítése                      6 óra 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                  1 óra 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 
 

CNC-gép felépítése, működése - a CNC-gépek főbb részegységei - 

részegységek működése, egymáshoz kapcsolódása - az adott CNC-

szerszámgép paraméterei  

A vezérlés felépítése, működése 

CNC-gépek - ellenőrző, mérőpontok - érzékelők, szenzorok - 
kiszolgáló, mozgató elemek - egyéb periférikus kiegészítő 

berendezések  

CNC-gépeinek ismertetése  
CNC-géptípusok, jellemzőik: 

 - programozási sajátosságok  

- rendszerbe illesztési (INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése 
 - adatátviteli beállítások  

Szimulációs szoftver, vezérlésszimulátor - az adott szimulációs 

szoftver filozófiája, felépítése és kezelése - az adott 
vezérlésszimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, tesztelési 

szinten 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  

Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság 

Közérthetőség 
Interperszonális rugalmasság 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  
Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  
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CNC forgácsolás alapjai 

Elméleti óraszám: 16, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 

 
CNC forgácsolásalapjai                14óra 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rendszerezés                                  1 óra 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 
A tananyagegység ismertesse meg a számjegyvezérlésű gépek 

programozásának alapjait.  

Témái alapozzák meg a gyártástervezési ismereteket és a gyakorlati 
szaktárgyakat Ismertesse a DIN 66025 utasításkészletét, nem 

feladata konkrét vezérlés utasításnyelvének megismertetése. 

A számjegyvezérlés ilyen általános megismertetése és alapos 
begyakorlása elősegíti a különböző vezérlésekhez való gyors 

alkalmazkodást 

Az alábbi feladatokat kell végrehajtani: - ismertetni a gépiparban 
alkalmazott NC-CNC vezérlések programozásának általános 

szabályait - ismertetni a kontúrleírás lehetőségeit  

A tananyagegység témakörei:  
NC-CNC-technika  

Geometriai információk meghatározása  

CNC-programozás  
Méretmegadási módok: 

- abszolút 

 - növekményes (inkrementális)  
A CNC-gépek koordináta-rendszerei 

 - a koordinátarendszer helyzete a jellegzetes szerszámgépeken  

A CNC-gépek jellegzetes pontjai 
 - Nullpontfelvétel, nullponteltolás  

Szerszámkorrekció  

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél - 
Útinformációk számítása pályavezérlésnél, az egyentávolságú pálya 

A DIN 66025 utasításkészlete  

- programtechnikai utasítások, segédfunkciók: 

 M speciális karakterek: %; (; );  

 - útfeltételek (előkészítő funkciók): 

 G - útinformációk: (előjel)  
X; Y; Z - interpolációs paraméterek: 

 I; J; K - technológiai utasítások: 

 F; S; T  
A mondatfelépítés szabályai - öröklődő utasítások - nem öröklődő 

utasítások CNC technológiai dokumentációk (programlap, 

szerszámlista, munkaterv), kitöltésük módja 
 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 

Önállóság  
Döntésképesség  

Felelősségtudat  

Térlátás  
 

Társas kompetenciák:  

Határozottság  
Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 

Interperszonális rugalmasság 

Visszacsatolási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 

Udvariasság 

 
 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  
Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  
Rendszerező képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 
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CNC kezelés műveletei 

Elméleti óraszám: 8, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 
 

 CNC-szerszámgépek kezelési     

műveletei 
                                                       6 óra 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                                  1 óra 

 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 
 

 

CNC-szerszámgép kezelési műveletei  
A szerszámgép üzembehelyezése  

Az üzemmódok jellemzői és alkalmazása  

- kézi üzem 
 - nullpontfelvételi üzem 

 - szerszámbemérés üzem 
 - programszerkesztési üzem 

 - tesztelési üzem - programfuttatási üzem 

 - paraméterek 
 Biztonságtechnikai tudnivalók 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 
Önállóság  

Döntésképesség  

Társas kompetenciák:  
Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság 

Közérthetőség 
Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 

alkalmazása  
Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

 

CNC program készítése 

Elméleti óraszám: 112, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                       1 óra 
Programkészítés betöltés I.          75 óra      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 
A vezérlés utasításkészlete 

 - kapcsolási információk 

 - útinformációk 
 - egyéb címek  

Kontúrleírások 

 - kontúrpontok meghatározása 
 - lineáris interpolációk 

 - körinterpolációk 

 - letörések, lekerekítések  
- adott vezérlésen kontúrpont-számítások  

Ciklusok, nullponteltolások 

 - az adott vezérlésen alkalmazható ciklusok jellemzése, működése 

30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat  

Térlátás  

Társas kompetenciák:  
Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság 

Közérthetőség 

Interperszonális rugalmasság 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 
 

 

 
Programkészítés betöltés II.         35 óra 

 

 
Rendszerezés                                  1 óra 

 - nullponteltolások fogalma, lehetőségei, alkalmazásuk  

Szimulációs szoftver, vezérlés-szimulátor 
 - az adott szimulációs szoftver filozófiája, felépítése és kezelése 

 - az adott vezérlés-szimulátor beüzemelése, kezelése  programbeviteli, 

tesztelési szinten 
Külső és belső szerszámbemérési lehetőségek  

Szerszámbemérés, korrekciós adatok meghatározása 

 
A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

Visszacsatolási készség 

Kapcsolatfenntartó készség 
Udvariasság 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  
Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Tervezés  
Absztrakt gondolkodás 

CNC program készítése 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 32, Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

 

Bevezetés                                       1 óra 

 

 
Programkészítés betöltés             30 óra      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rendszerezés                                  1 óra 

 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 

 
Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása 

 - fúrás, furatmegmunkálás 

 - esztergálás 
 Ciklusok (nagyoló ciklus) 

 - menetvágó ciklus 

 - beszúrás programozása  
- simító esztergálás  

Pályavezérlésű marógép programozása  

Technológiai dokumentáció (felfogási terv, szerszámútterv stb.) 
készítése  

CNC-program készítése 

 
A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

 

20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

80/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  
Térlátás  

 

Társas kompetenciák:  
Határozottság  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság 

Közérthetőség 

Interperszonális rugalmasság 
Visszacsatolási készség 

Kapcsolatfenntartó készség 

Udvariasság 
 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  
Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  
Rendszerező képesség  
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CNC gyártás ismeretei 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 96, Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                       1 óra 
 

Gyártás CNC-gépen                     94 óra 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rendszerezés                                  1 óra 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 
 

- a CAD/CAM-folyamatban készített munkadarab legyártása CNC-

gépen  
- a CNC-gép beállításai 

 - szerszám(ok) bemérése 

 - program tesztelés 
 - gyártás bemutatása, 

 -ellenőrzés esztergálási megmunkálás beállításai, jellemzői 

 - szerszámtípusok 
 - ciklusok: nagyolás, fúrás, menetvágás, beszúrás 

 - kontúr esztergálása marási megmunkálás - fősík kiválasztása 

 - szerszám kiválasztások 
 - nagyolás, üregmarás, gravírozás 

 - horonymarási jellemzők 

 - egyéb megmunkálások 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
80/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság 
Önállóság  

Döntésképesség  

Felelősségtudat  
Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság 

Közérthetőség 
Interperszonális rugalmasság 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  

Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  
Rendszerező képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  
Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 

Egyéb gyártásközi műveletek 

Elméleti óraszám: 16, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Egyéb gyártásközi műveletek      16 óra                

 

 

 
Gépek kiszolgálása 

 

 

 
20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

80/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  
Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Módszerkompetenciák:  

Kritikus gondolkodás  
Rendszerező képesség  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Tervezés  
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8. Szerszámgépek karbantartása 

8/1. Szerszámgépek karbantartásának tervezése 

Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                     1 óra 

 

 Szerszámgépek karbantartásának 
tervezése 

                                                     30 óra 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Rendszerezés                             1 óra 
 

 

 
 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

Kinematikai jellegű rajzok 
 A forgácsoló szerszámgépek általános jellemzése  

Fő egységeik, karbantartásuk gépkönyv alapján   

- forgómozgást létesítő főhajtóművek  
- egyenes mozgású főhajtóművek ?  

- mellékhajtóművek ?  

- géptest ?  
- kezelő elemek és segédberendezések  

 

Szerszámgépek felépítése, fő részeik  

 

Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantarásánál alkalmazott 

szerszámok, készülékek és műszerek  
 

Szétszerelés, hibajegyzék összeállítása  

 
Karbantartási terv összeállítás gépkönyv alapján 

 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

Személyes kompetenciák:  

Szabálykövető  

Térlátás  

Mozgáskoordináció (testi 
ügyesség)  

Tériszonymentesség  

Kézügyesség  
Szakmai igényesség  

Testi erő  

Térérzékelés  
 

Társas kompetenciák:  

Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  

Szervezőkészség  
Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  
Közérthetőség  

Interperszonális rugalmasság  

Visszacsatolási készség  
Kapcsolatfenntartó készség  

Udvariasság  

 
Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 

alkalmazása  
Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  

Logikus gondolkodás  
Tervezés  

Pontosság 

Önállóság  
Döntésképesség  

Felelősségtudat 

 



e-SZAKMA                                                 Tananyag 

33 /  

8/2. Szerszámgépek telepítése 

Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                     1 óra 

 
  

 Géptelepítés                                 30 óra 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rendszerezés                                1 óra 

 

 
 

 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 
 

Szerszámgép átvételi előírásai  

Gépelhelyezés, alapozás, rezgéscsillapítás, energiaellátás 
Sajátpontossági vizsgálatok  

Esztergagép saját pontosságának vizsgálata  

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, 
merevségének vizsgálata 

 Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata 

Minőségképesség vizsgálat  
- gép beállítása, próbasorozat gyártása,  

vizsgált jellemző mérése,  

statisztikai jellemzők számítása, 
 a tűrésmező és a szórás összevetése,  

Cm, Cmk érték megállapítása 

 
A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

 

Személyes kompetenciák:  

Szabálykövető  

Térlátás  
Mozgáskoordináció (testi 

ügyesség)  

Tériszonymentesség  
Kézügyesség  

Szakmai igényesség  

Testi erő  
Térérzékelés  

 

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
Szervezőkészség  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  

Interperszonális rugalmasság  
Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

 

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 
(ismeretmegőrzés)  

Logikus gondolkodás  

Tervezés  

Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat 
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8/3. Szerelési, gyártási feladatok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: Gyakorlati óraszám: 64, Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                     1 óra 

 
  

 Szerelési feladatok                      62 óra 

                                                       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rendszerezés                                1 óra 

 

 

Tantárgyi követelmények, feladatok 

 
 

A szerelés alapfogalmai  

- a gyártási és a szerelési költségek kapcsolata 
 - a szerelési családfa felépítése, elemei - a szerelési vázlat 

 - szerelési módszerek 

 - a szerelés szervezés 
e - a szerelőüzemek tervezésének szempontjai  

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája, szerszám, eszköz és 

segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe - sajtolókötés - 
zsugorkötés - anyaggal- és alakkal záró kötések - csavarkötés 

Hegesztés, forrasztás - a hegesztés és a hegeszthetőség fogalma 

 - a hegesztési varrat és a kötés kialakulása, a varratfém 
kristályosodása, hegesztési feszültségek, hegesztési hibák 

 - a hegesztő eljárások csoportosítása - a hegesztés 

biztonságtechnikája  
Gázhegesztés, lángvágás  

Villamos ívhegesztés 

 Ellenálláshegesztés 
 Forrasztás  

Jellegzetes gépelemek szerelési szempontjai, szerelés közbeni 
ellenőrzés  

- tengelykapcsolók szerelése  

- sikló és gördülőcsapágyak szerelése  
- fogaskerekek, csiga és csigakerék szerelése  

Kiegyensúlyozás (célja, fajtái)  

A szerelés gépei  
Szerelési tervek készítése  

- szerelési sorrendterv - szerelési műveletterv  

- szerelési műveleti utasítás  

Anyagmozgatás szereléskor 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés 

Biztonságtechnika 
 

A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

 

20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Személyes kompetenciák:  

Szabálykövető  

Térlátás  
Mozgáskoordináció (testi 

ügyesség)  

Tériszonymentesség  
Kézügyesség  

Szakmai igényesség  

Testi erő  
Térérzékelés  

 

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
Szervezőkészség  

Kezdeményezőkészség  

Kapcsolatteremtő készség  
Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  

Interperszonális rugalmasság  
Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

 

Módszerkompetenciák:  
Ismeretek helyén való 

alkalmazása  

Emlékezőképesség 
(ismeretmegőrzés)  

Logikus gondolkodás  

Tervezés  

Pontosság 

Önállóság  

Döntésképesség  
Felelősségtudat 
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9. Informatika 

Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                  2 óra 

 
CAD-CAM rendszerek            10 óra 

 

 
CAD rajzolás                            18 óra 

 

 
 

 

Rendszerezés                             2 óra 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 
 CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok  

 CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél 

 
CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, térbeli rajz 

készítése 

 
Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal 

 

Áttekintés a műszaki felhasználásról 
 

  

40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
 

Ismereti szinten: AutoCAD alapfogalmai 

menü-, eszköztár- és billentyűparancs 

kiadás módjai; 
rajzhatár, koordinátamegjelenítés, 

mértékegységek és a pontosság beállításai; 

gyakoribb rajzelemek és azok opciói;  
elemkijelölési módok (dinamikus kijelölés, 

ablakhúzás). 

Megértési szinten: rajzelemek beillesztése; 
a beállítások kihatásai a rajzkészítésre. 

Alkalmazási szinten: a színek használata a 

vonalvastagság nyomtatásban való 
megjelenítéséhez; 

fóliák létrehozása, színek és vonaltípusok 

hozzárendelése a fóliákhoz; fogók 
alkalmazása a szerkesztésben;  

szövegstílusok beállításai;  

alapszintű méretmegadások 
korábbi rajzok gépre vitele. 

Személyes kompetenciák:  

Pontosság Önállóság  
Döntésképesség  

Felelősségtudat  

Térlátás  
Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség  

Kommunikációs rugalmasság  

Közérthetőség  
Interperszonális rugalmasság  

Visszacsatolási készség  

Kapcsolatfenntartó készség  
Udvariasság  

Módszerkompetenciák:  

Következtetési képesség  
Gyakorlatias feladatértelmezés  

Áttekintő képesség  

Rendszerező képesség  
Lényegfelismerés (lényeglátás  

Tervezés  

Absztrakt gondolkodás 
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10. Villamos gépek 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 

Bevezetés                                  2 óra 

 
Elektrotechnikai rendszerezés   26 óra 

 

 
 

Villamos gépek                        34 óra 

 
 

 

 
 

Rendszerezés                               2 óra 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 
Alapfogalmak, törvények 

A villamos áram mágneses tere 

Az egy- és többfázisú váltakozó áram 
Forgó mágneses mező 

 

Transzformátorok 
Szinkrongépek 

Asszinkron gépek 

 Egyenáramú villamos forgógépek 
 Váltakozó áramú villamos forgógépek 

 Fordulatszám-szabályozás 

 
A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 

  

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 
30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  
Figyelem összpontosítás  

Rendszerező képesség  

Körültekintés, elővigyázatosság  
 

Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  
Irányíthatóság  

 

Hozzárendelt személyes 
kompetenciák  

Szabálykövető  

Felelősségtudat 

 

11. Irányítástechnika 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                     1 óra 
 

Irányítási rendszer                       6 óra 

 

 

 

Vezérléstechnika                         16 óra 
 

 

 
Szabályozástechnika                   20 óra 

 

 
 

Programozható vezérlések           20 óra 

 
Rendszerezés                                 1 óra 

A tantárgy tartalma, követelmények 
 

Az irányítás fogalma, felosztása 

Az irányítási rendszer részei 

Az irányítási rendszer ábrázolásmódja 

 

A vezérlési vonal és részei 
A vezérlési vonal jellemzői 

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai 

A szabályozási kör és részei 
Szabályozó berendezések 

A szabályozási kör jellemzői 

Számítógépek és programozási nyelvek 
Vezérlési faladatok programozható berendezésekkel 

Folyamatirányítás 

 
Áttekintés a műszaki felhasználásról 

  
50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 

Hozzárendelt 
módszerkompetenciák:  

Figyelem összpontosítás  

Rendszerező képesség  

Körültekintés, elővigyázatosság  

 

Hozzárendelt társas 
kompetenciák:  

Irányíthatóság  

 
Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  

Szabálykövető  
Felelősségtudat 
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Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 48, , Csoportbontás: IGEN 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Bevezetés                                    1 óra 

 

Vezérléstechnika                         12 óra 
 

 

 
Szabályozástechnika                   20 óra 

 

Programozható vezérlések          14 óra 
 

Rendszerezés                                1 óra 

 

A tantárgy tartalma, követelmények 

 

Pneumatikus vezérlések gyakorlat 
 

Szabályozási kör vizsgálata 

 
Robottechnika 

 

 
 

 Áttekintés a műszaki felhasználásról 

 

 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 
 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  

Figyelem összpontosítás  
Rendszerező képesség  

Körültekintés, elővigyázatosság  

Hozzárendelt társas 
kompetenciák:  

Irányíthatóság  

 
Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  

Szabálykövető  
Felelősségtudat 

 

12. Műszaki mérések 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64, Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Bevezetés                                  1 óra 

 

Mérés                                       28 óra 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tantárgyi követelmények, feladatok 

 

Pontossági osztályba sorolt mérési segédeszközök (síklapok, 
prizmák, központosító elemek, vonalzók, derékszögek, derékszögű 

felfogólapok, hengerderékszögek, párhuzamalátétek, mérőcsapok, 

mérőgolyók) kiválasztása 

 

Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, 

tolómérő, mikrométer, indikátorok használatával, az eredő mérési 
bizonytalanság meghatározása 

 

Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, 
szinuszvonalzóval)  

Kúposságmérés 

 
Idomszeres ellenőrzés, felületi érdesség mérése, összetett alak-és 

helyzetmérés  

 
Sorozatmérés 

Mérési jegyzőkönyv készítése 

 
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 

60/Geometriai mérési gyakorlat, 

 

Személyes kompetenciák:  
Térlátás  

Térbeli tájékozódás  

Tapintás  
Stabil kéztartás  

Kézügyesség  

Felelősségtudat  

Pontosság 

Önállóság  

Precizitás  
Megbízhatóság  

 

Társas kompetenciák:  
Irányíthatóság  

Határozottság  

Irányítási készség  
 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 
alkalmazása  

Emlékezőképesség 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

  

 

(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  
Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  

Rendszerező képesség 

 
Viszkozitás mérése                   4 óra 

 

 
 

 

Szakítóvizsgálatok                    6 óra 
  

 

 
 

 

Dinamikus vizsgálatok             8 óra 
 

Keménységvizsgálatok             8 óra 

 
Szövetszerkezeti vizsgálatok    8 óra 

 

 

 

Rendszerezés                            1 óra 

 
Nemfémes anyagok vizsgálata: 

 - sűrűségmérés 

 - kenőolaj viszkozitásának meghatározása 
 - füstgázelemzés 

  

Fémes anyagok vizsgálata 
 - könnyűfém ötvözet felismerése cseppentéses eljárással 

 - mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, rugóacél rugalmassági  

modulusának és rugalmas hajlíthatóságának meghatározása, egyéb 
statikus vizsgálatok) 

 

Dinamikus vizsgálatok (Charpy)  
 

Keménységmérések  

 
Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, szövetszerkezet 

meghatározása makroszkópi, mikroszkópi) 

 Hibakereső (roncsolásmentes) vizsgálatok 

 

Alkalmazhatóság kérdései 
 

 
20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 

20/Technológiai próbák végzése, 

20/Technológiai minták elemzése, 
30/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 

 

 
Személyes kompetenciák:  

Térlátás  

Térbeli tájékozódás  
Tapintás  

Stabil kéztartás  

Kézügyesség  
Felelősségtudat  

Pontosság 

Önállóság  
Precizitás  

Megbízhatóság  

 
Társas kompetenciák:  

Irányíthatóság  

Határozottság  
Irányítási készség  

 

Módszerkompetenciák:  

Ismeretek helyén való 

alkalmazása  
Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés)  

Kreativitás, ötletgazdagság  
Logikus gondolkodás  

Kritikus gondolkodás  

13. Üzemlátogatás 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 16, Csoportbontás: IGEN 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

Gyárlátogatás                16 óra Szakmai munkahelyek megtekintése külön szervezéssel  20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 

40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 
40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 

 

Hozzárendelt 

módszerkompetenciák:  
Figyelem összpontosítás  

Rendszerező képesség  

Körültekintés, elővigyázatosság  
Hozzárendelt társas 

kompetenciák:  

Irányíthatóság  
Hozzárendelt személyes 

kompetenciák  
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1. Óraterv 

Szakközépiskolai óraterv  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

Gépi forgácsoló: 34 521 03 

2016/17-es tanévtől 
 

 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 

1/9 2/10 3/11 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 – – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezet-védelem 
Munkavédelem 1 – – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

Műszaki dokumentációk 1 

– – Gépészeti alapmérések 0,5 

Fémek alakítása 0,5 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai 

mérések 
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 2,5 2 – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás – 2 3 

10176-12 Marós feladatok Marás – 3 – 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés – 2 2,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – – 2 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. – – 0,5 

Szakmai elmélet összesen 6 9 8 

Szakmai gyakorlat    

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezet-védelem 
Elsősegélynyújtás gyakorlata 1 – – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 5 – – 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai 

mérések 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések 

gyakorlata 
5 – – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás gyakorlata – 7 5,5 

10176-12 Marós feladatok Marás gyakorlata – 6 6 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés gyakorlata – 3 6 

Szakmai gyakorlat összesen 11 15 17,5 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Közismereti 18 11 9,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140 – 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

9. évfolyam után: 140 óra  

10. évfolyam után: 140 óra  

 



2. Tantárgyak, témakörök 

2.1.  Munkahelyi egészség és biztonság 

 

1/9. évfolyam: 0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 

Tanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

Témakörök  

 

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

     A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 



 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága 2 óra 
Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 



Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 



1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 
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o
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tá

s 
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sz

tá
ly

- 

k
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e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

 

2.2. Foglalkoztatás II. 

3/11. évfolyam: 0,5 óra/hét, évi 15 óra elmélet 

Tanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

 

Témakörök  

 

Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 

végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

Munkaviszony létesítése 4 óra 



Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; 

nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által 

nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- 

és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.3. Foglalkoztatás I. 

 

3/11. évfolyam: 2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Számítógépes terem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű 

szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön 



keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó 

a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint 

a helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva 

az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. 

A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá 

válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során.  

 

Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

  

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 

társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség 

által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére 

lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 

szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a 

két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 



- étkezés, szállás 

 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs  18 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 

alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja 

el. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  



1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

2.4 Munkavédelem 

1/9. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók munkavégzésének 

kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka 

világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

 

Témakörök  

 

Munkabiztonság    12 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 



Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

Tűzvédelem 12 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai. 

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltótűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás. 

Tűzmegelőzés. 

Tűzjelzés. 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

 

 

Környezetvédelem 12 óra 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 



Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 



 

 

 
 

2.5 Gépészeti alapozó feladatok 

 

1/9. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a 

gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti 

eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. 

 

Témakörök  
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 



Műszaki dokumentációk 18 óra 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás.  

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

Tűrés, illesztés. 

Felületi minőség. 

Jelképes ábrázolások. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.  

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk.  

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok. 

 

 

 

  

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

  

Gépészeti alapmérések  18 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 



Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 

Anyagismeret, anyagvizsgálat  18 óra 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek. 

Nehézfémek. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 

Hőkezelő eljárások. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Korrózió  

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Szakítóvizsgálat 

Hajlítóvizsgálat. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Keménységmérés 

Metallográfiai vizsgálat. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

 

Fémek alakítása 18 óra 

Fémek felosztása, fizikai-, kémiai tulajdonságai. 



Fémek technológiai tulajdonságai. 

Ötvözők hatásai. 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, 

süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott 

gépek, eszközök, szerszámok. 

Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 

Illesztés dörzsárazással. 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 



1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.6 Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 

1/9. évfolyamon: 2,5 óra/hét, évi 90 óra elmélet 

2/10. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A szakmájában használatos anyagok tulajdonságainak megismertetése.  

Az egyes felhasználási területnek legjobban megfelelő megmunkálandó anyag 

felismerése. 

 

Témakörök  

 

Szakmai anyagismeret 1/9. évfolyamon: 45 óra 

Az iparban használatos nemfémes anyagok eredete, tulajdonságainak ismerete, 

felhasználási területeik. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

A kiválasztás szempontjai. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, elektromos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 



Ipari anyagok egyéb jellemzői. 

Hőkezelés feladata, csoportosítása. 

Hőkezelő eljárások. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Anyagvizsgálatok elmélete. 

Nemfémes anyagok. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

 

Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok          1/9. évfolyamon: 45 óra 

Anyagvizsgálatok elmélete. 

Anyagvizsgálatok fajtái. 

Anyagvizsgálatok alkalmazási területei. 

Folyadékpenetrációs vizsgálat. 

Ultrahangos vizsgálat.  

Röntgen vizsgálat. 

Mágneses vizsgálat. 

Örvényáramos vizsgálat. 

Számítástechnika alkalmazása az anyagvizsgálatoknál. 

A gépészetben használt anyagok vizsgálati előkészítése. 

Technológiai anyagvizsgálatok. 

Mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk értelmezése. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Ipari anyagok egyéb jellemzői. 

 

Mérőeszközök, mérőberendezések   2/10. évfolyamon: 72 óra 

Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Méretek ellenőrzése idomszerrel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Mérés idomszerekkel. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 



Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Gépipari mérőeszközök használata. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Szögmérés digitális eszközökkel. 

Külső kúpok mérésének eszközei, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 

ellenőrzése. 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb. 

Mérési dokumentumok készítése. 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

A lézer, mint a mérés eszköze. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. szerepjáték   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.7 Esztergálás 

2/10. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

3/11. évfolyamon 3 óra/hét, évi 93 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Munkadarabok forgácsolása egyélű forgácsoló szerszámmal, különböző felületek 

kialakítása. A megmunkáláshoz szükséges gépek, berendezések, szerszámok és eszközök 

alkalmazásának, felhasználási területeinek megismerése. 

 

Témakörök  

 

Az esztergálás eszközei 2/10. évfolyam: 36 óra 

A kézi és gépi forgácsolás eszközei. 

Az esztergálás gépei, eszközei. 

Az esztergagép felépítése, főbb részei, működési elve, erőhatások. 



Az esztergálás alapműveletei. 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

befogó és felfogó eszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket. 

Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi 

berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen, mint 

tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 

Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteit, befogja a nyers, 

vagy félkész munkadarabot. 

Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó eszközöket, 

készülékeket használ. 

Szállító és anyagmozgató eszközök. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

Gyártástechnológiai (kézi anyagalakítási, esztergálási, fúrási) ismeretek. 

Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások. 

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban, a minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő 

fejezetei. 

Egyéb forgácsolási ismeretek (forgácsoló mozgások), technológiai adatok 

megválasztásának szempontjai (fordulatszám, előtolás), meghatározásuk. 

Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 

Szerszámismeret, munkadarab és szerszámbefogók ismerete. 

Szerszámok élszögeinek ismerete. 

Szerszámélezés a forgácsolandó anyag anyagminőségének ismeretében. 

Hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási ismeretek. 

Munkabiztonsági ismeretek. 

Gépészeti, gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése, készítése, kötési jelképek. 

Anyag- és gyártásismeret. 

Fémes, nem fémes anyagok tulajdonságai. 

Ötvözők hatása a fémes anyagokra. 

Hőkezelési alapismeretek. 

Különböző összetételű anyagok hatása a forgácsolásra. 

Esztergagépek kezelése, szerszám és munkadarab befogó készülékek, forgácsolási 

adatok megválasztása. 

Gépi és kézi forgácsoló szerszámok, kisgépek, hosszmérő és ellenőrző eszközök 

használata. 

 

Az esztergálás technológiája 2/10. évfolyam: 36 óra 

Az egyetemes eszterga szerkezeti felépítése, működése, kezelőelemei, beállítási 

lehetőségek.  

Forgácsolási alapfogalmak. 

Fő- és mellékmozgások. 

Szerszámgeometria. 

Szerszámél-szögek, működő szögek. 

Szerszámok kivitele, anyagai. 

Szerszámbefogási módok, ezek eszközei, készülékei. 

Munkadarab befogás, leszorítás, felfogás, támasztás eszközei, alkalmazásuk. 

Forgácsoló alapműveletek rendszerezése, szerszámai, eszközei. 

Alapműveletek: hossz-, lépcsős- és síkfelület megmunkálása. 



Csúcsfészek fúrás, központozás, fúrás, süllyesztés. 

A biztonságos munkavégzés előírásai. 

A sík- és hengeres felületek megmunkálásának célja, gyakorlati alkalmazása. 

Forgácsolás technológiai adatainak megválasztása táblázatból, nomogramból, 

számítással. 

A munkadarab befogás lehetőségei. 

Tokmányban történő megfogás (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, ezek 

kombinációi). 

Csúcsok közötti megfogás. 

Satuban történő megfogás. 

Hossz és síkfelület megmunkálásának elmélete. 

Központfurat készítés, fúrás, furatkészítés elmélete. 

Csavarvonal fogalma, származtatása, jellemzői, elemei, jellemző méretei és jelölési 

rendszere. 

Élesmenetek fajtái, ezek közül a méter- és whitworth-menetek jellemzői. 

Menettáblázatok használata, menetelemek számítása. 

A menetkészítés elmélete: menetmetszés szerszámai, szerszámbefogók. 

Munkadarab előkészítése menetmetszéshez, menetfúráshoz. 

A menetfúrás szerszámai, szerszámbefogók és befogószerkezetek. 

Menetesztergálás szerszámai, élezésük. 

Külső menetkések profil és forgácsoló szögei. 

A szerszámbeállítás és a profiltorzulás összefüggései. 

Gépbeállításhoz szükséges számítások: cserekerék számítás. 

Kenés fontossága, alkalmazott kenőanyagok menet készítésnél. 

Nagyoló és simító menet megmunkálási módok és technológiai adatok. 

Menetmérés, ellenőrzés. 

Táblázatok használata mérődugós és mérőcsapos menetmérésnél. 

Menetmérés mikrométerrel. 

Menetellenőrzés menetidomszerrel, menetfésűvel. 

A biztonságos munkavégzés feltételei. 

A gép mechanikus működésének ellenőrzése. 

 

CNC programozás 3/11. évfolyam: 93 óra 

Egyszerű CNC program készítése. 

Síkfelület esztergálása oldalazó eljárással. 

Külső, belső hengeres felület esztergálása. 

Külső, belső kúpos felület esztergálása, illesztése. 

Alakos felület esztergálása. 

Recézés, rovátkolás, fúrás, dörzsárazás. 

Külső, belső kötő és mozgató menetvágás, menetfúrás, menetmetszés. 

CNC eszterga előkészítése (nullpont felvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, 

programbevitel, programbelövés). 

Szükséges mérő és ellenőrző eszközök, geometriai mérések. 

Korszerű, nagysebességű technológiák. 

Termelékenységet fokozó eszközök, speciális munkadarab-befogó eszközök ismerete. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 



Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
E

g
y

én
i 

C
so
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rt
- 
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s 

O
sz

tá
ly

- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 



2.8 Marás 

2/10. évfolyamon 3 óra/hét, évi 108 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Munkadarabok forgácsolási technikájának elméleti elsajátítása egy- vagy többélű 

forgácsoló szerszámmal, a különböző felületek kialakítási módszereinek megismerése. 

A megmunkáláshoz szükséges szerszámok, eszközök és felhasználási területeik 

megismerése. 

 

Témakörök  

 

A marás eszközei 36 óra 

A marás célja, gyakorlati alkalmazása. 

Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók ismerete. 

Készülékezési alapfogalmak. 

Marás szerszámainak felépítései, anyagai. 

Szerszámbefogási módok, ezek eszközei, készülékei. 

Forgácsolási alapfogalmak maráskor. 

Forgácsolási paraméterek meghatározása. 

A gép védőrendszere. 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 

A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, felépítése. 

Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a gyártási, technológiai 

leírás. 

Technológiai és geometriai mérések, mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, 

feliratozás, stb. 

A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei, minőségtanúsítás a gyártási 

folyamatokban. 

Szállító- és anyagmozgató gépek. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

Gyártástechnológiai és művelettervezési ismeretek. 

Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 

Forgácsoló mozgások ismerete. 

Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 

Szerelési, hibaelhárítási ismeretek. 

Hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási ismeretek. 

Munkabiztonsági, villamos érintésvédelmi ismeretek. 

Fő- és mellékmozgások. 

Szerszámgeometria. 

Forgácsképződés folyamata. 

Forgácsoláskor fellépő erőhatások. 

Fajlagos forgácsolási ellenállás. 

Forgácsolóerő számítása. 

Forgácsolóerőt befolyásoló tényezők. 

Gépi idő számítása. 

Elérhető pontosság és felületi érdesség. 



Munkadarab befogás, leszorítás, támasztás eszközei, ezek alkalmazásai. 

Forgácsoló alapműveletek rendszerezése, szerszámai, eszközei. 

Marás változatai. 

 

A marás technológiája 36 óra 

Marógépek típusai, szerkezeti felépítése, működése, kezelőelemei, beállításai,a gépi 

mérőrendszer ellenőrzése. 

Megmunkálási technológiák, jellemzőik. 

A gép védőrendszerének ellenőrzése. 

A kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteinek ellenőrzése. 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 

A szükséges marószerszámokkiválasztása. 

A munkadarab befogó készülék ellenőrzése, beállítása és rögzítése a marógépen, mint 

gépsatu, osztó készülék.  

EÖK készülék. 

Gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 

Lefejtő fogazó eljárások: Fellow, Pfauter. 

A biztonságos munkavégzés előírásai. 

A szabadkézi vázlatkészítés, a géprajzi ábrázolás és a géprajzi szabványok 

használatának szabályai. 

A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, felépítése. 

Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a gyártási, technológiai 

leírás. 

Szerszámgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, kinematikája. 

Kötőgépelemek, kötések, rugók. 

Tengelyek, tengelykapcsolók csapágyazások. 

Fékek, kilincsművek, szabadonfutók. 

Szivattyúk, csövek, csőszerelvények. 

Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások, bütykös és karos mechanizmusok. 

Szállító- és anyagmozgató gépek. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

Metallográfiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, anyagfajták, 

anyagszabványok. 

Gyártástechnológiai és művelettervezési ismeretek. 

Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 

Gyalulási és vésési ismeretek. 

Forgácsoló mozgások ismerete. 

Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 

Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók ismerete. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

A szerelés gépeinek, készülékeinek és szerszámainak ismerete. 

Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 

Szerelési, hibaelhárítási ismeretek. 

Hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási ismeretek. 

Munkabiztonsági, villamos érintésvédelmi ismeretek. 

 

CNC programozás 36 óra 

Szerszámgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, kinematikája. 

A CNC marógép felépítése, jellemzői. 



A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

Egyszerű megmunkáló program készítése CNC marógépre. 

A szabadkézi vázlatkészítés, a géprajzi ábrázolás és a géprajzi szabványok 

használatának szabályai. 

A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, felépítése. 

Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a gyártási, technológiai 

leírás. 

A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei, minőségtanúsítás a gyártási 

folyamatokban. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

Metallográfiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, anyagfajták, anyagszabványok 

ismerete. 

Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 

Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók ismerete. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 



2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.9 Köszörülés 

2/10. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

3/11. évfolyamon 2,5 óra/hét, évi 78 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A széles körben alkalmazott köszörülési technológiák elsajátítása, a különféle köszörülési 

módszerek alkalmazási lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

A különböző anyagminőségek, felületek megmunkálási módszereinek, a megmunkálási 

sorrendek elsajátítása.  

A legmodernebb technológiai újdonságok alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása. 

 

Témakörök  

 

Köszörülés eszközei 50 óra 

A köszörűgépek felépítésének, részegységeinek megismerése. 

Hagyományos gépek kezelése. 

Palástköszörülés. 

Furatköszörülés. 

Síkköszörülés. 

Menetköszörülés. 

Borda- és fogköszörülés. 

Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 

Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 

Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 

Csúcsnélküli köszörülés. 

Szerszámbefogók, munkadarab-befogók.  

Speciális munkadarab-befogó készülékek.  

Szerszámélezés. 

Gépkarbantartás feladata. 

Gépkezelési utasítások megfelelő ismerete, gépkönyv használata. 

Fémipari szabványok alkalmazása. 

Gépipari termékkatalógusok, táblázatok, internet használata. 

Géprajzolvasás, géprajzkészítés, szabványos jelölések, szabadkézi vázlatkészítés 

szabályai. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, feliratozás, stb. szerepe, alkalmazása. 



Fémiparban használt anyagok-, anyagszabványok, szabványos jelölések ismerete. 

Hőkezelési és metallográfiai ismeretek, köszörülési szikrák elemzése. 

A köszörűkorong szemcseméretének, minőségének, kötőanyagának, alkalmazási 

területének meghatározása, fontossága. 

 

Köszörülési technológiák 50 óra 

A gép – köszörűkorong - munkadarab rendszer együtthatása a munkafolyamatra. 

Forgácsoló mozgások. 

A tárgyforgatás, munkadarab befogás szerepe. 

A csúcsfészek kialakításának szerepe és hatása. 

A menesztés különböző változata és hatásuk. 

A szegnyereg beállításának módjai és hatásuk. 

Csúszófelületek karbantartása, kenésük szerepe. 

A köszörűkorong tárolása. 

A köszörűkorong befogásának és meghajtásának szerepe. 

A köszörűkorong minőségének megválasztása és hatása. 

A köszörűkorong kiegyensúlyozásának hatása a gépre és a munkadarabra.  

A korongszabályozás módjai és hatásuk a köszörült felületre. 

A hűtőfolyadék minőségének megválasztása, a szűrés és hőmérséklet hatása. 

A munkadarab anyagának és alakjának hatása. 

A megválasztott technológia hatása a méretpontosságra. 

A munkadarab le/befogásának módja és hatása a méretpontosságra. 

Anyagmozgatási és teheremelési ismeretek és hatásuk a munkadarabra. 

Hulladék kezelése, elhelyezésének módja. 

 

CNC programozás 50 óra 

Forgácsoló mozgások. 

Köszörülési technológiák. 

Gyártástechnológiai ismeretek, megmunkálási sorrend. 

Szerszám- és munkadarab befogási lehetőségek. 

Géprajzolvasás, szabványos jelölések. 

Anyagminőségek hatása a köszörülés minőségére. 

CNC programozási ismeretek. 

CNC programozás hatása a munkadarabra. 

 

           A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 



Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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i 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.10 Elsősegélynyújtás gyakorlata 

 

1/9. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra gyakorlat 

Tanterem/Szaktanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is a tanulók képesek 

legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek legyenek az 

elsősegélynyújtás elvégzésére. 

 

Témakörök  

 

Az elsősegélynyújtás alapjai  12 óra 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 



A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés. 

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadály-mentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása. 

 

Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban    12óra 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 



Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 

alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök bemutatása, 

használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 

Sérülések ellátása    12 óra 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A sokk fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x x x - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita x x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.7. szimuláció x x x - 

1.8. szerepjáték x x x - 

1.9. házi feladat x x x - 

1.10. egyéb x x x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

 

2.11 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 

1/9. évfolyamon: 5 óra/hét, évi 180 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 
 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X X X - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X X - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X X - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel X X X - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X X - 

1.6. Információk önálló rendszerezése X X X - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X X X - 

2.2. Leírás készítése X X X - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X X X - 

2.4. Tesztfeladat megoldása X X X - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel X X X - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban X X X - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban X X X - 



A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 

anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok 

módját. 

 

 

Témakörök  

 

Műszaki dokumentációk  45 óra 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 

Szerelési-, karbantartási utasítások. 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 

Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  

Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 

Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 

Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 

tartalmának figyelembevételével. 

Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 

Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 

Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek nyilvántartása. 

Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész nyersmérete, 

megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. 

Javítási jegyzőkönyvek. 

Elektronikus dokumentációk. 

Fájlformátumok, kiterjesztések. 

Szövegszerkesztési alapismeretek. 

Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete.  

 

Gépészeti alapmérések  45 óra 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 

ellenőrzése. 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb. 

Mérési dokumentumok készítése. 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

  

6.1.1. Anyagismeret, anyagvizsgálat  45 óra 



Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok. 

Keménység vizsgálat. 

Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 

Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 

Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

 

Gépészeti alapismeretek  45 óra 
Az előrajzolással szembeni követelmények. 

Az előrajzolás lépései. 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

A felületszínezés lehetőségei. 

A térbeli előrajzolás eszközei. 

Az előrajzolás folyamata. 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése. 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 



Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 

Oldható kötések készítése. 

Nem oldható kötések készítése. 

Különféle fémfelületek előkészítése. 

Felületvédelem mázolással, lakkozással. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     



3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.12 Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata 

1/9. évfolyamon: 5 óra/hét, évi 180 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

A különböző anyagvizsgálati technikák elsajátítása. A vizsgált alkatrész igénybevételének 

felmérése a megfelelő vizsgálati technológia megválasztásával és alkalmazásával. 

. 

 

Témakörök  

 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  60 óra 

Roncsolásos anyagvizsgálatok fajtái, alkalmazási köre. 

A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 

Célirányos roncsolásos anyagvizsgálatok végzése üzemi és laborkörülmények között.  

Technológiai anyagvizsgálatok. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Műszaki táblázatok, diagramok olvasása, értelmezése, kezelése. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

 

 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 60 óra 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok fajtái, csoportosítása, alkalmazási területei. 

Számítástechnika az anyagvizsgálatban. 

A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 

Célirányos roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése üzemi és laborkörülmények 

között. 

Folyadékpenetrációs vizsgálat. 

Ultrahangos vizsgálat. 

Röntgen vizsgálat. 

Mágneses vizsgálat. 

Örvényáramos vizsgálat. 

Technológiai anyagvizsgálatok. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 



értelmezése. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

 

Mérőeszközök használata   60 óra 

Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Méretek ellenőrzése idomszerrel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Mérés idomszerekkel. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Gépipari mérőeszközök használata. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 



Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 

ellenőrzése. 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  

Mérési dokumentumok készítése. 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

Lézer alkalmazási területei, előnye, hátránya. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 



2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
 

2.13 Esztergálás gyakorlata 

2/10. évfolyamon: 7 óra/hét, évi 252 óra gyakorlat 

3/11. évfolyamon: 5,5 óra/hét, évi 170 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

 

7. Esztergálás gyakorlata tantárgy   

 

  A tantárgy tanításának célja 

Az elméletben tanult technológiák megfelelő gyakorlati alkalmazása, önálló munkavégzés.  

Az egyes műveletek, összefüggő munkafolyamatok önálló meghatározása és a használandó 

eszközök, készülékek magabiztos megválasztása. 

 

Témakörök  

 

Az eszközök használata 90 óra 

A munkafeladat végrehajtásához szükséges anyagok, segédanyagok, előre gyártott 

elemek, gépek, szerszámok, mérőeszközök, befogó és felfogó eszközök, szállító és 

emelő berendezések, személyi védőfelszerelések előkészítése. 

Az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerének, munkavédelmi berendezéseinek 

ellenőrzése, karbantartási feladatok elvégzése. 

A munkadarabot befogó készülék elhelyezése, beállítása és rögzítése. 

Az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteinek ellenőrzése, a nyers, vagy 

félkész munkadarab befogása. 

Kiválasztja és befogja a forgácsoláshoz szükséges szerszámokat, meghatározza a 

forgácsolási feladathoz szükséges technológiát, beállítja a forgácsolási paramétereket. 

Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés menetesztergáláshoz, a 

késkifutás szükséges mértéke. 

Menetmetszés és menetfúrás szerszámainak, szerszámtartóinak, 

segédanyagainakelőkészítése, technológiáinak begyakorlása. 

Kiválasztja a szükséges mérő és ellenőrző eszközöket, geometriai méréseket végez. 

Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 

Minőségbiztosítási dokumentumokat vezet. 

Szerszámélezést, lapkacserét végez. 

Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó eszközöket, 

készülékeket használ. 

 

Az esztergálás gyakorlata 175 óra 

Két csúcs közötti megmunkálást végez, esztergál álló és mozgó báb alkalmazásával. 

Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 



Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz. 

Egy bekezdésű menetek technológiáinak (nagyolás, simítás) végzése. 

Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forgácsolása (nagyolása, simítása), hűtés és 

kenés alkalmazása, visszaállás a menetárokba. 

Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés menetesztergáláshoz, a 

késkifutás szükséges mértéke. 

Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 

Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 

Külső, belső hengeres felületet esztergál. 

Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 

Körhagyó esztergálásokat végez. 

Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 

Alakos felületet esztergál. 

Másoló esztergálást végez. 

 

CNC esztergálás 155 óra 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

befogó és felfogó eszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket. 

Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi 

berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 

Egyszerű megmunkáló programot készít CNC esztergára. 

Előkészíti a CNC esztergát (nullpont felvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, 

programbevitel, programbelövés). 

Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó eszközöket, 

készülékeket használ. 

Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen, mint 

tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 

Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteit, befogja a nyers, 

vagy félkész munkadarabot. 

CNC esztergagépen esztergál. 

Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 

Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 

Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 

Külső, belső hengeres felületet esztergál. 

Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 

Alakos felületet esztergál. 

Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 

Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz. 

Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 

Körhagyó esztergálásokat végez. 

Szerszámélezést, lapkacserét végez. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 
Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 



egyéni csoport osztály 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
 

2.14 Marás gyakorlata  

2/10. évfolyamon: 6 óra/hét, évi 216 óra gyakorlat 

3/11. évfolyamon: 6 óra/hét, évi 186 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 



A tantárgy tanításának célja 

Munkadarabok forgácsolása egy- vagy többélű forgácsoló szerszámmal, különböző 

felületek kialakítása. A megmunkáláshoz szükséges szerszámok, eszközök használata. 

Különböző marási technológiák elsajátítása, gyakorlása. 

 

Témakörök  

 

Az eszközök használata 88 óra 

A marási eljárások technológiai adatainak beállítása a marógépen. 

Munkadarab biztonságos megfogásához kiválasztja az eszközöket. 

Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 

Szükség szerint élek sorjázása. 

A gépkarbantartási feladatok elvégzése. 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 

A szükséges marószerszámok kiválasztása és befogása. 

A munkadarab befogó készülék elhelyezése, beállítása és rögzítése a marógépen, mint 

gépsatu, osztó készülék. 

EÖK készülékek alkalmazása. 

A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

Biztonságtechnikai előírások alkalmazásának gyakorlása. 

A korrózió elleni védelem folyamatos fenntartása. 

Ellenőrző mérések végzése a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szereplő méretek 

figyelembevételével. 

 

A marás gyakorlata 164 óra 

Marási műveletek végzése előírt pontossággal. 

Körasztalos munkák végzése. 

Ellenirányú és egyenirányú palástmarás. 

Homlokfelület marása. 

Síkfelület marásának eljárásai. 

Egyenirányú palástmarás végzése. 

Ellenirányú palástmarás végzése. 

Alakos felület marása. 

Alakmarás tárcsamaróval. 

Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 

Lépcsős felület csoportmaróval marása. 

Horony marása. 

Horonymarás tárcsamaróval. 

Horonymarás szármaróval. 

Spirálhoronymarás. 

Marás osztókészülékben. 

Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 

 

CNC marás technológiája 150 óra 

Előkészíti a CNC marógépet (nullpontfelvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, 

programbevitel, programbelövés). 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket. 



Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 

Ellenőrzi a munkafeltételeket. 

Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert. 

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert. 

Ellenőrzi a gép védőrendszerét. 

Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket. 

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a marógépen, mint 

gépsatu, osztó készülék. 

EÖK készülék. 

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 

Különböző marási műveleteket végez előírt pontossággal. 

Alakmarás tárcsamaróval. 

Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 

Lépcsős felületet csoportmaróval mar. 

Hornyot mar. 

Horonymarás tárcsamaróval. 

Horonymarás szármaróval. 

Spirálhoronymarás. 

Egyszerű megmunkáló programot készít CNC marógépre. 

Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. szerepjáték   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 



1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
 

2.15 Köszörülés gyakorlata 

 

2. évfolyamon: 8,5 óra/hét, évi 264 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az egyik legnehezebb forgácsoló technológia elsajátítása szakember felügyelete mellett, 

valamint a különböző köszörülési technológiák önálló alkalmazása. 

A különböző anyagminőségek, munkadarabok köszörülési lehetőségeinek, 

technológiájának elsajátítása. 

Védőfelszerelések használatának alkalmazása. 

 

Témakörök  

 

Eszközök használata 78 óra 

A köszörűgép felépítése, részegységei. 

Napi karbantartás elvégzése. 

Munka- és szerszámbefogók alkalmazása. 

Munkadarab befogása, a köszörülési sorrend meghatározása, alkalmazása. 

Köszörűkorong tárolása. 

Korong kiválasztásának, agyra szerelésének, kiegyensúlyozásának gyakorlata. 

Különböző korongszabályozás palást köszörűn. 

Hűtőfolyadék kiválasztása, hűtés beállítása, próbaköszörülés. 

A tárgyforgatási mód változtatásának gyakorlati alkalmazása. 

Munkadarab méretre és felületi minőségre köszörülése. 

 

Köszörülési technológiák alkalmazása 88 óra 

Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 



Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 

Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 

Menetköszörülés külső- belső. 

Fogaskerék köszörülése fogköszörűn. 

Csúcsnélküli köszörülés alkalmazásának bemutatása. 

Szerszámélezés. 

  

CNC köszörülés  98 óra 

A megmunkáláshoz szükséges anyagok, segédanyagok kiválasztása. 

Gépbeállítás, napi karbantartás. 

A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése. 

A köszörűkorong kiválasztásának, befogásának, kiegyensúlyozása, szabályozása. 

A munkadarab befogó kiválasztása, alkalmazása. 

A munkadarab befogása. 

Palást köszörülés. 

Furat köszörülés. 

Síkköszörülés. 

Menetköszörülés. 

Borda és fogköszörülés. 

Alakos darab köszörülése. 

Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 

Lépcsős munkadarab köszörülése. 

Csúcsnélküli köszörülés. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
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tá
ly

- 

k
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e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 



1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
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1. Óraterv 

Gépi forgácsoló 34 521 03 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

2016/2017. tanévtől 
 

 

 

 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 

1. évf. 2. évf. 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 1 – 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – 2 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.  0,5 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezet-védelem 
Munkavédelem 1 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok 2 – 

10173-12 Anyagvizsgálatok és 

geometriai mérések 
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 3 – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás 3 2 

10176-12 Marós feladatok Marás – 3 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés 3 1 

Szakmai elmélet összesen 13 8,5 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezet-védelem 
Elsősegélynyújtás gyakorlata 1 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 6 – 

10173-12 Anyagvizsgálatok és 

geometriai mérések 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések 

gyakorlata 
6 – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás gyakorlata 9 6 

10176-12 Marós feladatok Marás gyakorlata – 12 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés gyakorlata – 8,5 

Szakmai gyakorlat összesen 22 26,5 

Összes óraszám 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 160 – 

 

 

  



2. Tantárgyak, témakörök 

2.1.  Munkahelyi egészség és biztonság 

 

1. évfolyam: 0,5 óra/hét, évi 18 óra elmélet 

Tanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

Témakörök  

 

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

     A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 



 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága 2 óra 
Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 



Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 



1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

 

2.2. Foglalkoztatás II. 

2. évfolyam: 0,5 óra/hét, évi 15 óra elmélet 

Tanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

 

Témakörök  

 

Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 

végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

Munkaviszony létesítése 4 óra 



Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; 

nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által 

nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- 

és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.3. Foglalkoztatás I. 

 

2. évfolyam: 2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Számítógépes terem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű 

szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön 



keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó 

a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint 

a helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva 

az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. 

A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá 

válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során.  

 

Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

  

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 

társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség 

által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére 

lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 

szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a 

két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 



- étkezés, szállás 

 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs  18 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 

alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja 

el. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  



1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

2.4 Munkavédelem 

1. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók munkavégzésének 

kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka 

világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

 

Témakörök  

 

Munkabiztonság    12 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 



Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

Tűzvédelem 12 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai. 

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltótűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás. 

Tűzmegelőzés. 

Tűzjelzés. 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

 

 

Környezetvédelem 12 óra 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 



Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 



 

 

 
 

2.5 Gépészeti alapozó feladatok 

 

1. évfolyamon: 2 óra/hét, évi 72 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a 

gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti 

eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. 

 

Témakörök  
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 



Műszaki dokumentációk 18 óra 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás.  

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

Tűrés, illesztés. 

Felületi minőség. 

Jelképes ábrázolások. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.  

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk.  

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok. 

 

 

 

  

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

  

Gépészeti alapmérések  18 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 



Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 

Anyagismeret, anyagvizsgálat  18 óra 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek. 

Nehézfémek. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 

Hőkezelő eljárások. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Korrózió  

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Szakítóvizsgálat 

Hajlítóvizsgálat. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Keménységmérés 

Metallográfiai vizsgálat. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

 

Fémek alakítása 18 óra 

Fémek felosztása, fizikai-, kémiai tulajdonságai. 



Fémek technológiai tulajdonságai. 

Ötvözők hatásai. 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, 

süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott 

gépek, eszközök, szerszámok. 

Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 

Illesztés dörzsárazással. 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 



1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.6 Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 

1. évfolyamon: 3 óra/hét, évi 108 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A szakmájában használatos anyagok tulajdonságainak megismertetése.  

Az egyes felhasználási területnek legjobban megfelelő megmunkálandó anyag 

felismerése. 

 

Témakörök  

 

Szakmai anyagismeret 36 óra 

Az iparban használatos nemfémes anyagok eredete, tulajdonságainak ismerete, 

felhasználási területeik. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

A kiválasztás szempontjai. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, elektromos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Ipari anyagok egyéb jellemzői. 

Hőkezelés feladata, csoportosítása. 



Hőkezelő eljárások. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Anyagvizsgálatok elmélete. 

Nemfémes anyagok. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

 

Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok 36 óra 

Anyagvizsgálatok elmélete. 

Anyagvizsgálatok fajtái. 

Anyagvizsgálatok alkalmazási területei. 

Folyadékpenetrációs vizsgálat. 

Ultrahangos vizsgálat.  

Röntgen vizsgálat. 

Mágneses vizsgálat. 

Örvényáramos vizsgálat. 

Számítástechnika alkalmazása az anyagvizsgálatoknál. 

A gépészetben használt anyagok vizsgálati előkészítése. 

Technológiai anyagvizsgálatok. 

Mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk értelmezése. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Ipari anyagok egyéb jellemzői. 

 

Mérőeszközök, mérőberendezések   36 óra 

Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Méretek ellenőrzése idomszerrel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Mérés idomszerekkel. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 



mérőeszközökkel. 

Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Gépipari mérőeszközök használata. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Szögmérés digitális eszközökkel. 

Külső kúpok mérésének eszközei, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 

ellenőrzése. 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb. 

Mérési dokumentumok készítése. 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

A lézer, mint a mérés eszköze. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. szerepjáték   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 



Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.7 Esztergálás 

1. évfolyamon: 3 óra/hét, évi 108 óra elmélet 

2. évfolyamon 2 óra/hét, évi 62 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Munkadarabok forgácsolása egyélű forgácsoló szerszámmal, különböző felületek 

kialakítása. A megmunkáláshoz szükséges gépek, berendezések, szerszámok és eszközök 

alkalmazásának, felhasználási területeinek megismerése. 

 

Témakörök  

 

Az esztergálás eszközei 1. évfolyam: 52óra 

A kézi és gépi forgácsolás eszközei. 

Az esztergálás gépei, eszközei. 

Az esztergagép felépítése, főbb részei, működési elve, erőhatások. 

Az esztergálás alapműveletei. 



Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

befogó és felfogó eszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket. 

Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi 

berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen, mint 

tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 

Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteit, befogja a nyers, 

vagy félkész munkadarabot. 

Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó eszközöket, 

készülékeket használ. 

Szállító és anyagmozgató eszközök. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

Gyártástechnológiai (kézi anyagalakítási, esztergálási, fúrási) ismeretek. 

Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások. 

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban, a minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő 

fejezetei. 

Egyéb forgácsolási ismeretek (forgácsoló mozgások), technológiai adatok 

megválasztásának szempontjai (fordulatszám, előtolás), meghatározásuk. 

Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 

Szerszámismeret, munkadarab és szerszámbefogók ismerete. 

Szerszámok élszögeinek ismerete. 

Szerszámélezés a forgácsolandó anyag anyagminőségének ismeretében. 

Hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási ismeretek. 

Munkabiztonsági ismeretek. 

Gépészeti, gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése, készítése, kötési jelképek. 

Anyag- és gyártásismeret. 

Fémes, nem fémes anyagok tulajdonságai. 

Ötvözők hatása a fémes anyagokra. 

Hőkezelési alapismeretek. 

Különböző összetételű anyagok hatása a forgácsolásra. 

Esztergagépek kezelése, szerszám és munkadarab befogó készülékek, forgácsolási 

adatok megválasztása. 

Gépi és kézi forgácsoló szerszámok, kisgépek, hosszmérő és ellenőrző eszközök 

használata. 

 

Az esztergálás technológiája 1. évfolyam: 56 óra 

Az egyetemes eszterga szerkezeti felépítése, működése, kezelőelemei, beállítási 

lehetőségek.  

Forgácsolási alapfogalmak. 

Fő- és mellékmozgások. 

Szerszámgeometria. 

Szerszámél-szögek, működő szögek. 

Szerszámok kivitele, anyagai. 

Szerszámbefogási módok, ezek eszközei, készülékei. 

Munkadarab befogás, leszorítás, felfogás, támasztás eszközei, alkalmazásuk. 

Forgácsoló alapműveletek rendszerezése, szerszámai, eszközei. 

Alapműveletek: hossz-, lépcsős- és síkfelület megmunkálása. 

Csúcsfészek fúrás, központozás, fúrás, süllyesztés. 



A biztonságos munkavégzés előírásai. 

A sík- és hengeres felületek megmunkálásának célja, gyakorlati alkalmazása. 

Forgácsolás technológiai adatainak megválasztása táblázatból, nomogramból, 

számítással. 

A munkadarab befogás lehetőségei. 

Tokmányban történő megfogás (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, ezek 

kombinációi). 

Csúcsok közötti megfogás. 

Satuban történő megfogás. 

Hossz és síkfelület megmunkálásának elmélete. 

Központfurat készítés, fúrás, furatkészítés elmélete. 

Csavarvonal fogalma, származtatása, jellemzői, elemei, jellemző méretei és jelölési 

rendszere. 

Élesmenetek fajtái, ezek közül a méter- és whitworth-menetek jellemzői. 

Menettáblázatok használata, menetelemek számítása. 

A menetkészítés elmélete: menetmetszés szerszámai, szerszámbefogók. 

Munkadarab előkészítése menetmetszéshez, menetfúráshoz. 

A menetfúrás szerszámai, szerszámbefogók és befogószerkezetek. 

Menetesztergálás szerszámai, élezésük. 

Külső menetkések profil és forgácsoló szögei. 

A szerszámbeállítás és a profiltorzulás összefüggései. 

Gépbeállításhoz szükséges számítások: cserekerék számítás. 

Kenés fontossága, alkalmazott kenőanyagok menet készítésnél. 

Nagyoló és simító menet megmunkálási módok és technológiai adatok. 

Menetmérés, ellenőrzés. 

Táblázatok használata mérődugós és mérőcsapos menetmérésnél. 

Menetmérés mikrométerrel. 

Menetellenőrzés menetidomszerrel, menetfésűvel. 

A biztonságos munkavégzés feltételei. 

A gép mechanikus működésének ellenőrzése. 

 

CNC programozás 2. évfolyam: 62 óra 

Egyszerű CNC program készítése. 

Síkfelület esztergálása oldalazó eljárással. 

Külső, belső hengeres felület esztergálása. 

Külső, belső kúpos felület esztergálása, illesztése. 

Alakos felület esztergálása. 

Recézés, rovátkolás, fúrás, dörzsárazás. 

Külső, belső kötő és mozgató menetvágás, menetfúrás, menetmetszés. 

CNC eszterga előkészítése (nullpont felvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, 

programbevitel, programbelövés). 

Szükséges mérő és ellenőrző eszközök, geometriai mérések. 

Korszerű, nagysebességű technológiák. 

Termelékenységet fokozó eszközök, speciális munkadarab-befogó eszközök ismerete. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 



egyéni csoport osztály 
pont lebontása, 

pontosítása) 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

 

 

2.8 Marás 

2. évfolyamon 3 óra/hét, évi 108 óra elmélet 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 



Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

Munkadarabok forgácsolási technikájának elméleti elsajátítása egy- vagy többélű 

forgácsoló szerszámmal, a különböző felületek kialakítási módszereinek megismerése. 

A megmunkáláshoz szükséges szerszámok, eszközök és felhasználási területeik 

megismerése. 

 

Témakörök  

 

A marás eszközei 36 óra 

A marás célja, gyakorlati alkalmazása. 

Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók ismerete. 

Készülékezési alapfogalmak. 

Marás szerszámainak felépítései, anyagai. 

Szerszámbefogási módok, ezek eszközei, készülékei. 

Forgácsolási alapfogalmak maráskor. 

Forgácsolási paraméterek meghatározása. 

A gép védőrendszere. 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 

A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, felépítése. 

Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a gyártási, technológiai 

leírás. 

Technológiai és geometriai mérések, mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, 

feliratozás, stb. 

A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei, minőségtanúsítás a gyártási 

folyamatokban. 

Szállító- és anyagmozgató gépek. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

Gyártástechnológiai és művelettervezési ismeretek. 

Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 

Forgácsoló mozgások ismerete. 

Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 

Szerelési, hibaelhárítási ismeretek. 

Hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási ismeretek. 

Munkabiztonsági, villamos érintésvédelmi ismeretek. 

Fő- és mellékmozgások. 

Szerszámgeometria. 

Forgácsképződés folyamata. 

Forgácsoláskor fellépő erőhatások. 

Fajlagos forgácsolási ellenállás. 

Forgácsolóerő számítása. 

Forgácsolóerőt befolyásoló tényezők. 

Gépi idő számítása. 

Elérhető pontosság és felületi érdesség. 

Munkadarab befogás, leszorítás, támasztás eszközei, ezek alkalmazásai. 

Forgácsoló alapműveletek rendszerezése, szerszámai, eszközei. 



Marás változatai. 

 

A marás technológiája 36 óra 

Marógépek típusai, szerkezeti felépítése, működése, kezelőelemei, beállításai,a gépi 

mérőrendszer ellenőrzése. 

Megmunkálási technológiák, jellemzőik. 

A gép védőrendszerének ellenőrzése. 

A kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteinek ellenőrzése. 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 

A szükséges marószerszámokkiválasztása. 

A munkadarab befogó készülék ellenőrzése, beállítása és rögzítése a marógépen, mint 

gépsatu, osztó készülék.  

EÖK készülék. 

Gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 

Lefejtő fogazó eljárások: Fellow, Pfauter. 

A biztonságos munkavégzés előírásai. 

A szabadkézi vázlatkészítés, a géprajzi ábrázolás és a géprajzi szabványok 

használatának szabályai. 

A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, felépítése. 

Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a gyártási, technológiai 

leírás. 

Szerszámgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, kinematikája. 

Kötőgépelemek, kötések, rugók. 

Tengelyek, tengelykapcsolók csapágyazások. 

Fékek, kilincsművek, szabadonfutók. 

Szivattyúk, csövek, csőszerelvények. 

Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások, bütykös és karos mechanizmusok. 

Szállító- és anyagmozgató gépek. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

Metallográfiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, anyagfajták, 

anyagszabványok. 

Gyártástechnológiai és művelettervezési ismeretek. 

Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 

Gyalulási és vésési ismeretek. 

Forgácsoló mozgások ismerete. 

Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 

Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók ismerete. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

A szerelés gépeinek, készülékeinek és szerszámainak ismerete. 

Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 

Szerelési, hibaelhárítási ismeretek. 

Hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási ismeretek. 

Munkabiztonsági, villamos érintésvédelmi ismeretek. 

 

CNC programozás 36 óra 

Szerszámgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, kinematikája. 

A CNC marógép felépítése, jellemzői. 

A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

Egyszerű megmunkáló program készítése CNC marógépre. 



A szabadkézi vázlatkészítés, a géprajzi ábrázolás és a géprajzi szabványok 

használatának szabályai. 

A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, felépítése. 

Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a gyártási, technológiai 

leírás. 

A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei, minőségtanúsítás a gyártási 

folyamatokban. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

Metallográfiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, anyagfajták, anyagszabványok 

ismerete. 

Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 

Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók ismerete. 

Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 



2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.9 Köszörülés 

1. évfolyamon: 3 óra/hét, évi 108 óra elmélet 

2. évfolyamon 1 óra/hét, évi 31 óra elmélet 

Tanterem/Szaktanterem 

 

A tantárgy tanításának célja 

A széles körben alkalmazott köszörülési technológiák elsajátítása, a különféle köszörülési 

módszerek alkalmazási lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

A különböző anyagminőségek, felületek megmunkálási módszereinek, a megmunkálási 

sorrendek elsajátítása.  

A legmodernebb technológiai újdonságok alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása. 

 

Témakörök  

 

Köszörülés eszközei 44 óra 

A köszörűgépek felépítésének, részegységeinek megismerése. 

Hagyományos gépek kezelése. 

Palástköszörülés. 

Furatköszörülés. 

Síkköszörülés. 

Menetköszörülés. 

Borda- és fogköszörülés. 

Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 

Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 

Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 

Csúcsnélküli köszörülés. 

Szerszámbefogók, munkadarab-befogók.  

Speciális munkadarab-befogó készülékek.  

Szerszámélezés. 

Gépkarbantartás feladata. 

Gépkezelési utasítások megfelelő ismerete, gépkönyv használata. 

Fémipari szabványok alkalmazása. 

Gépipari termékkatalógusok, táblázatok, internet használata. 

Géprajzolvasás, géprajzkészítés, szabványos jelölések, szabadkézi vázlatkészítés 

szabályai. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, feliratozás, stb. szerepe, alkalmazása. 

Fémiparban használt anyagok-, anyagszabványok, szabványos jelölések ismerete. 

Hőkezelési és metallográfiai ismeretek, köszörülési szikrák elemzése. 

A köszörűkorong szemcseméretének, minőségének, kötőanyagának, alkalmazási 

területének meghatározása, fontossága. 



 

Köszörülési technológiák 47 óra 

A gép – köszörűkorong - munkadarab rendszer együtthatása a munkafolyamatra. 

Forgácsoló mozgások. 

A tárgyforgatás, munkadarab befogás szerepe. 

A csúcsfészek kialakításának szerepe és hatása. 

A menesztés különböző változata és hatásuk. 

A szegnyereg beállításának módjai és hatásuk. 

Csúszófelületek karbantartása, kenésük szerepe. 

A köszörűkorong tárolása. 

A köszörűkorong befogásának és meghajtásának szerepe. 

A köszörűkorong minőségének megválasztása és hatása. 

A köszörűkorong kiegyensúlyozásának hatása a gépre és a munkadarabra.  

A korongszabályozás módjai és hatásuk a köszörült felületre. 

A hűtőfolyadék minőségének megválasztása, a szűrés és hőmérséklet hatása. 

A munkadarab anyagának és alakjának hatása. 

A megválasztott technológia hatása a méretpontosságra. 

A munkadarab le/befogásának módja és hatása a méretpontosságra. 

Anyagmozgatási és teheremelési ismeretek és hatásuk a munkadarabra. 

Hulladék kezelése, elhelyezésének módja. 

 

CNC programozás 48 óra 

Forgácsoló mozgások. 

Köszörülési technológiák. 

Gyártástechnológiai ismeretek, megmunkálási sorrend. 

Szerszám- és munkadarab befogási lehetőségek. 

Géprajzolvasás, szabványos jelölések. 

Anyagminőségek hatása a köszörülés minőségére. 

CNC programozási ismeretek. 

CNC programozás hatása a munkadarabra. 

 

           A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.10 Elsősegélynyújtás gyakorlata 

 

1. évfolyamon: 1 óra/hét, évi 36 óra gyakorlat 

Tanterem/Szaktanterem 
 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is a tanulók képesek 

legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek legyenek az 

elsősegélynyújtás elvégzésére. 

 

Témakörök  

 

Az elsősegélynyújtás alapjai  12 óra 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 



Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés. 

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadály-mentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása. 

 

Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban    12óra 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 



A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 

alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök bemutatása, 

használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 

Sérülések ellátása    12 óra 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A sokk fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x x x - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita x x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.7. szimuláció x x x - 

1.8. szerepjáték x x x - 

1.9. házi feladat x x x - 

1.10. egyéb x x x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

 

2.11 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 

1. évfolyamon: 6 óra/hét, évi 216 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 
 

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X X X - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X X - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X X - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel X X X - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X X - 

1.6. Információk önálló rendszerezése X X X - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X X X - 

2.2. Leírás készítése X X X - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X X X - 

2.4. Tesztfeladat megoldása X X X - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel X X X - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban X X X - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban X X X - 



anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok 

módját. 

 

 

Témakörök  

 

Műszaki dokumentációk  54 óra 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 

Szerelési-, karbantartási utasítások. 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 

Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  

Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 

Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 

Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 

tartalmának figyelembevételével. 

Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 

Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 

Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek nyilvántartása. 

Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész nyersmérete, 

megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. 

Javítási jegyzőkönyvek. 

Elektronikus dokumentációk. 

Fájlformátumok, kiterjesztések. 

Szövegszerkesztési alapismeretek. 

Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete.  

 

Gépészeti alapmérések  54 óra 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 

ellenőrzése. 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb. 

Mérési dokumentumok készítése. 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

  

6.1.1. Anyagismeret, anyagvizsgálat  54 óra 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok. 

Keménység vizsgálat. 



Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 

Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 

Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

 

Gépészeti alapismeretek  54 óra 
Az előrajzolással szembeni követelmények. 

Az előrajzolás lépései. 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

A felületszínezés lehetőségei. 

A térbeli előrajzolás eszközei. 

Az előrajzolás folyamata. 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése. 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 

Oldható kötések készítése. 



Nem oldható kötések készítése. 

Különféle fémfelületek előkészítése. 

Felületvédelem mázolással, lakkozással. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 



3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.12 Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata 

1. évfolyamon: 6 óra/hét, évi 216 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

A különböző anyagvizsgálati technikák elsajátítása. A vizsgált alkatrész igénybevételének 

felmérése a megfelelő vizsgálati technológia megválasztásával és alkalmazásával. 

. 

 

Témakörök  

 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  72 óra 

Roncsolásos anyagvizsgálatok fajtái, alkalmazási köre. 

A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 

Célirányos roncsolásos anyagvizsgálatok végzése üzemi és laborkörülmények között.  

Technológiai anyagvizsgálatok. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb 

tulajdonságai. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Műszaki táblázatok, diagramok olvasása, értelmezése, kezelése. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

 

 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 72 óra 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok fajtái, csoportosítása, alkalmazási területei. 

Számítástechnika az anyagvizsgálatban. 

A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 

Célirányos roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése üzemi és laborkörülmények 

között. 

Folyadékpenetrációs vizsgálat. 

Ultrahangos vizsgálat. 

Röntgen vizsgálat. 

Mágneses vizsgálat. 

Örvényáramos vizsgálat. 

Technológiai anyagvizsgálatok. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai. 

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb 



tulajdonságai. 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 

Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

 

Mérőeszközök használata   72 óra 

Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Méretek ellenőrzése idomszerrel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Mérés idomszerekkel. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 

mérőeszközökkel. 

Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 

A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 

Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk tanulmányozása és 

értelmezése. 

Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 

Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 

Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 

Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Gépipari mérőeszközök használata. 

Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel. 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 



ellenőrzése. 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  

Mérési dokumentumok készítése. 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

Lézer alkalmazási területei, előnye, hátránya. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
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s 
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tá
ly

- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 



3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
 

2.13 Esztergálás gyakorlata 

1. évfolyamon: 9 óra/hét, évi 324 óra gyakorlat 

2. évfolyamon: 6 óra/hét, évi 186 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

 

7. Esztergálás gyakorlata tantárgy   

 

  A tantárgy tanításának célja 

Az elméletben tanult technológiák megfelelő gyakorlati alkalmazása, önálló munkavégzés.  

Az egyes műveletek, összefüggő munkafolyamatok önálló meghatározása és a használandó 

eszközök, készülékek magabiztos megválasztása. 

 

 

Témakörök  

 

Az eszközök használata                                                       108 óra 

A munkafeladat végrehajtásához szükséges anyagok, segédanyagok, előre gyártott 

elemek, gépek, szerszámok, mérőeszközök, befogó és felfogó eszközök, szállító és 

emelő berendezések, személyi védőfelszerelések előkészítése. 

Az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerének, munkavédelmi berendezéseinek 

ellenőrzése, karbantartási feladatok elvégzése. 

A munkadarabot befogó készülék elhelyezése, beállítása és rögzítése. 

Az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteinek ellenőrzése, a nyers, vagy 

félkész munkadarab befogása. 

Kiválasztja és befogja a forgácsoláshoz szükséges szerszámokat, meghatározza a 

forgácsolási feladathoz szükséges technológiát, beállítja a forgácsolási paramétereket. 

Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés menetesztergáláshoz, a 

késkifutás szükséges mértéke. 

Menetmetszés és menetfúrás szerszámainak, szerszámtartóinak, 

segédanyagainakelőkészítése, technológiáinak begyakorlása. 

Kiválasztja a szükséges mérő és ellenőrző eszközöket, geometriai méréseket végez. 

Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 

Minőségbiztosítási dokumentumokat vezet. 

Szerszámélezést, lapkacserét végez. 

Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó eszközöket, 

készülékeket használ. 

 

Az esztergálás gyakorlata 212 óra 

Két csúcs közötti megmunkálást végez, esztergál álló és mozgó báb alkalmazásával. 

Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 

Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz. 

Egy bekezdésű menetek technológiáinak (nagyolás, simítás) végzése. 

Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forgácsolása (nagyolása, simítása), hűtés és 



kenés alkalmazása, visszaállás a menetárokba. 

Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés menetesztergáláshoz, a 

késkifutás szükséges mértéke. 

Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 

Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 

Külső, belső hengeres felületet esztergál. 

Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 

Körhagyó esztergálásokat végez. 

Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 

Alakos felületet esztergál. 

Másoló esztergálást végez. 

 

CNC esztergálás 200 óra 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

befogó és felfogó eszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket. 

Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi 

berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 

Egyszerű megmunkáló programot készít CNC esztergára. 

Előkészíti a CNC esztergát (nullpont felvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, 

programbevitel, programbelövés). 

Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó eszközöket, 

készülékeket használ. 

Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen, mint 

tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 

Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteit, befogja a nyers, 

vagy félkész munkadarabot. 

CNC esztergagépen esztergál. 

Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 

Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 

Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 

Külső, belső hengeres felületet esztergál. 

Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 

Alakos felületet esztergál. 

Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 

Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz. 

Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 

Körhagyó esztergálásokat végez. 

Szerszámélezést, lapkacserét végez. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 



1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o
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- 
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
 

2.14 Marás gyakorlata  

2. évfolyamon: 12 óra/hét, évi 372 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

Munkadarabok forgácsolása egy- vagy többélű forgácsoló szerszámmal, különböző 

felületek kialakítása. A megmunkáláshoz szükséges szerszámok, eszközök használata. 

Különböző marási technológiák elsajátítása, gyakorlása. 

 



Témakörök  

 

Az eszközök használata 80 óra 

A marási eljárások technológiai adatainak beállítása a marógépen. 

Munkadarab biztonságos megfogásához kiválasztja az eszközöket. 

Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 

Szükség szerint élek sorjázása. 

A gépkarbantartási feladatok elvégzése. 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 

A szükséges marószerszámok kiválasztása és befogása. 

A munkadarab befogó készülék elhelyezése, beállítása és rögzítése a marógépen, mint 

gépsatu, osztó készülék. 

EÖK készülékek alkalmazása. 

A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 

Biztonságtechnikai előírások alkalmazásának gyakorlása. 

A korrózió elleni védelem folyamatos fenntartása. 

Ellenőrző mérések végzése a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szereplő méretek 

figyelembevételével. 

 

A marás gyakorlata 153 óra 

Marási műveletek végzése előírt pontossággal. 

Körasztalos munkák végzése. 

Ellenirányú és egyenirányú palástmarás. 

Homlokfelület marása. 

Síkfelület marásának eljárásai. 

Egyenirányú palástmarás végzése. 

Ellenirányú palástmarás végzése. 

Alakos felület marása. 

Alakmarás tárcsamaróval. 

Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 

Lépcsős felület csoportmaróval marása. 

Horony marása. 

Horonymarás tárcsamaróval. 

Horonymarás szármaróval. 

Spirálhoronymarás. 

Marás osztókészülékben. 

Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 

 

CNC marás technológiája 139 óra 

Előkészíti a CNC marógépet (nullpontfelvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, 

programbevitel, programbelövés). 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket. 

Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 

Ellenőrzi a munkafeltételeket. 

Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert. 

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert. 

Ellenőrzi a gép védőrendszerét. 



Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket. 

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a marógépen, mint 

gépsatu, osztó készülék. 

EÖK készülék. 

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 

Különböző marási műveleteket végez előírt pontossággal. 

Alakmarás tárcsamaróval. 

Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 

Lépcsős felületet csoportmaróval mar. 

Hornyot mar. 

Horonymarás tárcsamaróval. 

Horonymarás szármaróval. 

Spirálhoronymarás. 

Egyszerű megmunkáló programot készít CNC marógépre. 

Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 

Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. szerepjáték   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    



2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
 

2.15 Köszörülés gyakorlata 

 

2. évfolyamon: 8,5 óra/hét, évi 264 óra gyakorlat 

Tanműhely, gazdálkodó szervezet 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az egyik legnehezebb forgácsoló technológia elsajátítása szakember felügyelete mellett, 

valamint a különböző köszörülési technológiák önálló alkalmazása. 

A különböző anyagminőségek, munkadarabok köszörülési lehetőségeinek, 

technológiájának elsajátítása. 

Védőfelszerelések használatának alkalmazása. 

 

Témakörök  

 

Eszközök használata 78 óra 

A köszörűgép felépítése, részegységei. 

Napi karbantartás elvégzése. 

Munka- és szerszámbefogók alkalmazása. 

Munkadarab befogása, a köszörülési sorrend meghatározása, alkalmazása. 

Köszörűkorong tárolása. 

Korong kiválasztásának, agyra szerelésének, kiegyensúlyozásának gyakorlata. 

Különböző korongszabályozás palást köszörűn. 

Hűtőfolyadék kiválasztása, hűtés beállítása, próbaköszörülés. 

A tárgyforgatási mód változtatásának gyakorlati alkalmazása. 

Munkadarab méretre és felületi minőségre köszörülése. 

 

Köszörülési technológiák alkalmazása 88 óra 

Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 

Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 

Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 

Menetköszörülés külső- belső. 

Fogaskerék köszörülése fogköszörűn. 

Csúcsnélküli köszörülés alkalmazásának bemutatása. 

Szerszámélezés. 



  

CNC köszörülés  98 óra 

A megmunkáláshoz szükséges anyagok, segédanyagok kiválasztása. 

Gépbeállítás, napi karbantartás. 

A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése. 

A köszörűkorong kiválasztásának, befogásának, kiegyensúlyozása, szabályozása. 

A munkadarab befogó kiválasztása, alkalmazása. 

A munkadarab befogása. 

Palást köszörülés. 

Furat köszörülés. 

Síkköszörülés. 

Menetköszörülés. 

Borda és fogköszörülés. 

Alakos darab köszörülése. 

Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 

Lépcsős munkadarab köszörülése. 

Csúcsnélküli köszörülés. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. szimuláció   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 



2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

 

 
 

 



 

 

HELYI TANTERV 

IX. Gépészet ágazat 

9-11. évfolyam 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 

34 521 03 
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2015. 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 
2015/2016. tanévtől - Szakiskola (Szakközépiskola) 

 

Tantárgy Heti óraszám 

1. évfolyam 2. évfolyam 

Magyar – Kommunikáció 2+1 1 

Angol nyelv 2 2 

Matematika 2+1 1 

Társadalomismeret 2 1 

Természetismeret 

(fizika+földrajz+biológia) 
3 0 

Testnevelés 4 2 

Szabad órakeret - > Művészetek 1+1 0+3 

Osztályfőnöki 1 1 

Közismeret összesen 18 11 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0 

Foglalkoztatás II. 0 0,5 

Foglalkoztatás I. 0 2 

Munkavédelem 1 0 

Gépészeti alapozó feladatok 4,5 (2+2,5) 0 

Műszaki dokumentációk 2,5 0 

Gépészeti alapmérések 1 0 

Fémek alakítása 1 0 

Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 2** 1** 

Esztergálás 2** 0** 

Marás 0 3 

Köszörülés 0 2 

Szakmai elmélet összesen 7,5+2,5 6+0 

Elsősegélynyújtás gyakorlata  0** 1** 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 4 0 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések 

gyakorlata 
3** 2** 

Esztergálás gyakorlata 0 7+1 

Marás gyakorlata 0 5+1 

Köszörülés gyakorlata 0 2 

Szakmai gyakorlat összesen 7 17+2 

Szakmai összesen 17 25 

Összes óraszám 35 36 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 160 

 
**Órák átcsoportosítva az évfolyamok között a témakörök logikai sorrendje és az órák szervezhetősége miatt  
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Munkahelyi egészség és biztonság 9. évfolyam 

0,5 óra/hét, 18 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Munkavédelmi 
alapismeretek  

4óra 
 
 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége. Történeti 
áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá 
ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, 
intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és 
szervezeti feltételeinek értelmezése.  
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző 
ember egészségére és testi épségére. A munkavállalók 
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő 
megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők..A megelőzés 
fontossága és lehetőségei. A munkavállalók egészségének, 
munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 
humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében.  
A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági 
berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-
munkaegészségügy). Veszélyes és ártalmas termelési tényezők. 
A munkavédelem fogalomrendszere, források. A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 
fogalommeghatározásai. 

Munkahelyek 
kialakítása  

4óra 
 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai. A létesítés 
általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények. Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, 
tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. 
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések, helyiségek 
padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, 
akadálymentes közlekedés, jelölések. 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. Tűzmegelőzés, 
tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített 
tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, 
fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 
Anyagmozgatás. Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi 
anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, 
hátsérülések megelőzése 
Raktározás. Áruk fajtái, raktározás típusai. Munkahelyi rend és 
hulladékkezelés. Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. 
környezetvédelem célja, eszközei. 

Munkavégzés 
személyi 
feltételei  
2óra 
 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, 
munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, 
szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett 
munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök 
juttatásának szabályai. 
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Témakörök Tartalmak 

Munkaeszközök 
biztonsága  

2óra 

 

Munkaeszközök halmazai 
szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi 
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 
dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint 
termékre)  meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 
megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, 
megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika 
jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, 
üzembe helyezési eljárás. 
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, 
üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési 
követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 
biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

Munkakörnyezeti 
hatások  

2óra 
 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, 
veszélyes anyagok és keverékek, stressz) 
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb 
veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének 
módszerei és a védekezés a lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való 
védekezés jelentősége a munkahelyen. 
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének 
célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 
munkavállalók részvételének jelentősége 

Munkavédelmi 
jogi ismeretek  

4óra 
 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 
méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem 
alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az 
érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb 
feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 
illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása 
érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 
feladatai a munkavégzés során. 
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség 
keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi 
feladatok 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási 
megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A 
kivizsgálás mint a megelőzés eszköze 
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége 
és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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Munkavédelem 9. évfolyam 

1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Munkabiztonság 

12óra 
 
 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések 
fajtái. 
Veszélyforrások kialakulása. 
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott 
követelmények. 
A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, 
kockázatértékelés. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
A munkavégzés fizikai ártalmai. 
Zaj- és rezgésvédelem. 
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő 
nedvességtartalma. 
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 
A színek kialakítása. 
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 
Villamos berendezések biztonságtechnikája. 
Egyéni és kollektív védelem. 
Munkaegészségügy. 
Kockázatbecslés. 
Kockázatértékelés. 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 
Jelző és riasztóberendezések. 
Megfelelő mozgástér biztosítása. 
Elkerítés, lefedés. 
Tároló helyek kialakítása. 
Munkahely padlózata. 

Tűzvédelem 

12óra 
 

 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 
Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 
Tűzveszélyes anyagok. 
Tűzveszélyes anyagok tárolása. 
Tűzveszélyes anyagok szállítása. 
Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 
Tűzveszélyes tevékenységek. 
Tűzvédelmi szabályzat. 
A tűzjelzés. 
Teendők tűz esetén. 
Veszélyességi övezet. 
Áramtalanítás. 
Tűzoltás módjai.  
Tűzoltó eszközök. 
Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 
Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának 
feltételei.  
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Témakörök Tartalmak 

Oltóhatás. 
Tűzmegelőzés. 
Tűzjelzés. 
Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi 
előírásai. 
Műszaki mentés. 
Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 
Hő és füstelvezető berendezések. 
Jelzőtáblák. 
Feliratok. 
Irányfények. 
Tűzgátló nyílászárók. 
Tűzvédő festékek. 
Dokumentációk. 

Környezetvédelem 

12óra 

 

A környezetvédelem területei. 
Természetvédelem. 
Vízszennyezés vízforrások. 
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 
Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 
Hulladékgyűjtő szigetek. 
Gyűjtőhelyek kialakítása. 
Veszélyes hulladékok tárolása. 
Veszélyes hulladékok begyűjtése. 
Veszélyes hulladékok feldolgozása. 
Hulladékok feldolgozása. 
Hulladékok újrahasznosítása. 
Hulladékok végleges elhelyezése. 
Hulladékok lebomlása. 
Az ipar hatása környezetre. 
Megújuló energiaforrások. 
Levegőszennyezés. 
Zajszennyezés. 
Hőszennyezés. 
Fényszennyezés. 
Talajszennyezés. 
Nehézfémek. 
Vízszennyezés. 
Szennyvízkezelés 
Környezetszennyezés egészségi hatásai. 
Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 
Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 
Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok 
hulladékkezelése. 
Az épített környezet védelme. 
Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

  



8 

Gépészeti alapozó feladatok 9. évfolyam tantárgyai 

Műszaki dokumentációk 

2,5 óra/hét, 90 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

Témakörök Tartalmak 

Műszaki 
dokumentációk 

90óra 
 
 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, 
azok formai és tartalmi követelményei. 
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi 
és axonometrikus ábrázolás.  
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 
Összeállítási és részletrajzok. 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 
Tűrés, illesztés. 
Felületi minőség. 
Jelképes ábrázolások. 
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.  
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 
dokumentációk.  
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.    
  
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve 
szerelési terv. 
Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és 
folyamatrendszerek. 
Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

Gépészeti alapmérések 

1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

Témakörök Tartalmak 

Gépészeti 
alapmérések 
36óra 
 
 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 
Mértékegységek. 
Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 
Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 
Szögek mérése és ellenőrzése. 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 
Mérési utasítás. 
Mérési pontosság. 
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok 
kezelése. 
Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 
Műszerhibák. 
Mérési jellemzők. 
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 
Mérőeszközök. 
Hossz- és szögmérő eszközök. 
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 
Külső felületek mérésének eszközei. 
Belső felületek mérésének eszközei. 
Belső felületek mérésének eszközei. 
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 
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Témakörök Tartalmak 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Anyagismert, anyagvizsgálat* 

 
*A tantárgy témakörei a szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat tantárgy óraszámába lettek 
beépítve. 

Fémek alakítása 

1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

Témakörök Tartalmak 

Fémek alakítása 
36óra 
 
 

Fémek felosztása, fizikai-, kémiai tulajdonságai. 
Fémek technológiai tulajdonságai. 
Ötvözők hatásai. 
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, 
reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, 
csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának 
megismerése, alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok. 
Lemezhajlítás. 
Peremezés. 
Domborítás, ívelés. 
A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban 
használatos anyagok. 
Alkatrészek illesztése. 
Illesztés reszeléssel. 
Hántoló szerszámok, eszközök. 
Lemezalkatrész készítése. 
Sík és ívelt felületek hántolása. 
A dörzsárazás szerszámai és művelete. 
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 
Illesztés dörzsárazással. 
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 
Illesztés csiszolással. 
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 
Gépi forgácsolás szerszámai. 
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat 
mozgásviszonyai. 
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 
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Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 9. évfolyam 

2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Anyagismeret, 
anyagvizsgálat* 
(gépészeti 
alapozó 
feladatok 
tantárgy 
témakörei) 

18óra 

 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 
Anyagszerkezettani alapismeretek. 
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 
Ötvözők hatása. 
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 
Kiválasztás szempontjai. 
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 
Könnyűfémek. 
Nehézfémek. 
Szinterelt szerkezeti anyagok. 
Műanyagok. 
Segédanyagok. 
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 
Hőkezelő eljárások. 
Hőkezelési hibák. 
Jellegzetes hibák. 
Anyaghibák. 
Öntési hibák. 
Hegesztési hibák. 
Forgácsolás során képződő hibák. 
Köszörülési hibák. 
Képlékeny alakítás okozta hibák. 
Kifáradás. 
Korrózió  
Hibakimutatás lehetőségei. 
Anyagvizsgálati módok. 
Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység 
vizsgálat. 
Technológiai próbák. 
Szakítóvizsgálat 
Hajlítóvizsgálat. 
Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 
Lapító vizsgálat. 
Törésvizsgálat. 
Ütővizsgálat. 
Keménységmérés 
Metallográfiai vizsgálat. 
Endoszkópos vizsgálat. 
Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 
Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 
Ultrahangos repedésvizsgálat. 
Radiográfiai vizsgálat. 

Szakmai 
anyagismeret 
27óra 
 
 

Az iparban használatos nemfémes anyagok eredete, 
tulajdonságainak ismerete, felhasználási területeik. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, 
mechanikai, technológiai tulajdonságai. 
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 
Anyagszerkezettani alapismeretek. 
Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 
A kiválasztás szempontjai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, elektromos, korróziós, 
technológiai és egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 
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Témakörök Tartalmak 

Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Ipari anyagok egyéb jellemzői. 
Hőkezelés feladata, csoportosítása. 
Hőkezelő eljárások. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Anyagvizsgálatok elmélete. 
Nemfémes anyagok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 

Roncsolásos és 
roncsolásmentes 
vizsgálatok 

27óra 
 

 

Anyagvizsgálatok elmélete. 
Anyagvizsgálatok fajtái. 
Anyagvizsgálatok alkalmazási területei. 
Folyadékpenetrációs vizsgálat. 
Ultrahangos vizsgálat.  
Röntgen vizsgálat. 
Mágneses vizsgálat. 
Örvényáramos vizsgálat. 
Számítástechnika alkalmazása az anyagvizsgálatoknál. 
A gépészetben használt anyagok vizsgálati előkészítése. 
Technológiai anyagvizsgálatok. 
Mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, 
mechanikai, technológiai tulajdonságai. 
Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, 
technológiai és egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Ipari anyagok egyéb jellemzői. 
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Esztergálás 9. évfolyam 

2óra/hét, 72 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Az 
esztergálás 
eszközei 
48óra 
 
 

A kézi és gépi forgácsolás eszközei. 
Az esztergálás gépei, eszközei. 
Az esztergagép felépítése, főbb részei, működési elve, 
erőhatások. 
Az esztergálás alapműveletei. 
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, 
szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket. 
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, 
munkavédelmi berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az 
esztergagépen, mint tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 
Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteit, 
befogja a nyers, vagy félkész munkadarabot. 
Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-
befogó eszközöket, készülékeket használ. 
Szállító és anyagmozgató eszközök. 
Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai 
ismeretek. 
Gyártástechnológiai (kézi anyagalakítási, esztergálási, fúrási) 
ismeretek. 
Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások. 
Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban, a minőségirányítási 
kézikönyv tartalma, fő fejezetei. 
Egyéb forgácsolási ismeretek (forgácsoló mozgások), technológiai 
adatok megválasztásának szempontjai (fordulatszám, előtolás), 
meghatározásuk. 
Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 
Szerszámismeret, munkadarab és szerszámbefogók ismerete. 
Szerszámok élszögeinek ismerete. 
Szerszámélezés a forgácsolandó anyag anyagminőségének 
ismeretében. 
Hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási ismeretek. 
Munkabiztonsági ismeretek. 
Gépészeti, gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése, 
készítése, kötési jelképek. 
Anyag- és gyártásismeret. 
Fémes, nem fémes anyagok tulajdonságai. 
Ötvözők hatása a fémes anyagokra. 
Hőkezelési alapismeretek. 
Különböző összetételű anyagok hatása a forgácsolásra. 
Esztergagépek kezelése, szerszám és munkadarab befogó 
készülékek, forgácsolási adatok megválasztása. 
Gépi és kézi forgácsoló szerszámok, kisgépek, hosszmérő és 
ellenőrző eszközök használata. 

Az 
esztergálás 
technológiája 

24óra 
 

??? 
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Szakmai gyakorlat 9. évfolyam 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 9. évfolyam 

4óra/hét, 144 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Műszaki 
dokumentációk 
36óra 
 
 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 
Szerelési-, karbantartási utasítások. 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk 
elemzése, archiválása. 
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje 
alkatrészrajzok műszaki tartalmának figyelembevételével. 
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb 
paraméterek nyilvántartása. 
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, 
dokumentálása. 
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, 
alkatrész nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám 
és gép, állásidő. 
Javítási jegyzőkönyvek. 
Elektronikus dokumentációk. 
Fájlformátumok, kiterjesztések. 
Szövegszerkesztési alapismeretek. 
Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok 
ismerete. 

Gépészeti 
alapmérések 

36óra 
 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző 
eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas 
tolómérővel, mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, 
ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, 
egytengelyűség mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

Anyagismeret, 
anyagvizsgálat 

36óra 
 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
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Témakörök Tartalmak 

Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, 
tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, 
tulajdonságaira. 
Hőkezelések csoportosítása. 

Gépészeti 
alapismeretek 
36óra 
 
 

Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
Mérő és ellenőrző eszközök. 
A felületszínezés lehetőségei. 
A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és 
mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának 
gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, 
reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, 
csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi 
ismeretek rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi 
ismeretek rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 
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Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata 9. évfolyam 

3óra/hét, 108 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Roncsolásos 
anyagvizsgálatok 
60óra 
 
 

Roncsolásos anyagvizsgálatok fajtái, alkalmazási köre. 
A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 
Célirányos roncsolásos anyagvizsgálatok végzése üzemi és 
laborkörülmények között.  
Technológiai anyagvizsgálatok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információk tanulmányozása és értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, 
mechanikai, technológiai tulajdonságai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, 
technológiai és egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének 
kapcsolata. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Műszaki táblázatok, diagramok olvasása, értelmezése, 
kezelése. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

Roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok 
48óra 
 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok fajtái, csoportosítása, 
alkalmazási területei. 
Számítástechnika az anyagvizsgálatban. 
A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 
Célirányos roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 
üzemi és laborkörülmények között. 
Folyadékpenetrációs vizsgálat. 
Ultrahangos vizsgálat. 
Röntgen vizsgálat. 
Mágneses vizsgálat. 
Örvényáramos vizsgálat. 
Technológiai anyagvizsgálatok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
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Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 10. évfolyam 

1 óra/hét, 36 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Mérőeszközök, 
mérőberendezések 
36óra 
 

Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és 
elektronikus mérőeszközökkel. 
Méretek ellenőrzése idomszerrel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Mérés idomszerekkel. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és 
elektronikus mérőeszközökkel. 
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő 
eszközökkel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv 
készítése. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Gépipari mérőeszközök használata. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző 
eszközökkel.  
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas 
tolómérővel, mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Szögmérés digitális eszközökkel. 
Külső kúpok mérésének eszközei, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, 
ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, 
egytengelyűség mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
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Témakörök Tartalmak 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 
A lézer, mint a mérés eszköze. 
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Marás 10. évfolyam 

3 óra/hét, 108 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

A marás 
eszközei 36óra 
 

A marás célja, gyakorlati alkalmazása. 
Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók 
ismerete. 
Készülékezési alapfogalmak. 
Marás szerszámainak felépítései, anyagai. 
Szerszámbefogási módok, ezek eszközei, készülékei. 
Forgácsolási alapfogalmak maráskor. 
Forgácsolási paraméterek meghatározása. 
A gép védőrendszere. 
A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 
A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 
A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, 
felépítése. 
Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a 
gyártási, technológiai leírás. 
Technológiai és geometriai mérések, mérőlapok, termékkísérő 
lapok, bárcák, feliratozás, stb. 
A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei, 
minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban. 
Szállító- és anyagmozgató gépek. 
Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai 
ismeretek. 
Gyártástechnológiai és művelettervezési ismeretek. 
Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 
Forgácsoló mozgások ismerete. 
Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 
Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 
Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 
Szerelési, hibaelhárítási ismeretek. 
Hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási ismeretek. 
Munkabiztonsági, villamos érintésvédelmi ismeretek. 
Fő- és mellékmozgások. 
Szerszámgeometria. 
Forgácsképződés folyamata. 
Forgácsoláskor fellépő erőhatások. 
Fajlagos forgácsolási ellenállás. 
Forgácsolóerő számítása. 
Forgácsolóerőt befolyásoló tényezők. 
Gépi idő számítása. 
Elérhető pontosság és felületi érdesség. 
Munkadarab befogás, leszorítás, támasztás eszközei, ezek 
alkalmazásai. 
Forgácsoló alapműveletek rendszerezése, szerszámai, eszközei. 
Marás változatai. 

A marás 
technológiája 
36óra 
 

Marógépek típusai, szerkezeti felépítése, működése, 
kezelőelemei, beállításai, a gépi mérőrendszer ellenőrzése. 
Megmunkálási technológiák, jellemzőik. 
A gép védőrendszerének ellenőrzése. 
A kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteinek ellenőrzése. 
A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 
A szükséges marószerszámok kiválasztása. 
A munkadarab befogó készülék ellenőrzése, beállítása és 
rögzítése a marógépen, mint gépsatu, osztó készülék.  
EÖK készülék. 
Gépbeállítási paraméterek meghatározása. 
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Témakörök Tartalmak 

Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 
Lefejtő fogazó eljárások: Fellow, Pfauter. 
A biztonságos munkavégzés előírásai.  
A szabadkézi vázlatkészítés, a géprajzi ábrázolás és a géprajzi 
szabványok használatának szabályai. 
A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, 
felépítése. 
Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a 
gyártási, technológiai leírás. 
Szerszámgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, 
kinematikája. 
Kötőgépelemek, kötések, rugók. 
Tengelyek, tengelykapcsolók csapágyazások. 
Fékek, kilincsművek, szabadonfutók. 
Szivattyúk, csövek, csőszerelvények. 
Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások, bütykös és karos 
mechanizmusok. 
Szállító- és anyagmozgató gépek. 
Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai 
ismeretek. 
Metallográfiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, 
anyagfajták, anyagszabványok. 
Gyártástechnológiai és művelettervezési ismeretek. 
Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 
Gyalulási és vésési ismeretek. 
Forgácsoló mozgások ismerete. 
Hűtő- és kenőanyag ismeretek. 
Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók 
ismerete. 
Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 
A szerelés gépeinek, készülékeinek és szerszámainak ismerete. 
Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 
Szerelési, hibaelhárítási ismeretek. 
Hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási ismeretek. 
Munkabiztonsági, villamos érintésvédelmi ismeretek. 

CNC 
programozás 
36óra 
 

Szerszámgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, 
kinematikája. 
A CNC marógép felépítése, jellemzői. 
A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 
Egyszerű megmunkáló program készítése CNC marógépre. 
A szabadkézi vázlatkészítés, a géprajzi ábrázolás és a géprajzi 
szabványok használatának szabályai. 
A gépkönyv és a géphasználati, kezelési utasítás tartalma, 
felépítése. 
Gépipari termékkatalógus, fémipari szabványok, táblázatok, a 
gyártási, technológiai leírás. 
A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei, 
minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban. 
Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 
Metallográfiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, 
anyagfajták, anyagszabványok ismerete. 
Marási (síkmarás, palástmarás, hosszlyukmarás, stb.) ismeretek. 
Szerszámismeret, szerszámbefogók és munkadarab befogók 
ismerete. 
Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai 
ismeretek. 
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Köszörülés 10. évfolyam 

2 óra/hét, 72 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Köszörülés 
eszközei 
36óra 
 

A köszörűgépek felépítésének, részegységeinek megismerése. 
Hagyományos gépek kezelése. 
Palástköszörülés. 
Furatköszörülés. 
Síkköszörülés. 
Menetköszörülés. 
Borda- és fogköszörülés. 
Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 
Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 
Csúcsnélküli köszörülés. 
Szerszámbefogók, munkadarab-befogók.  
Speciális munkadarab-befogó készülékek.  
Szerszámélezés. 
Gépkarbantartás feladata. 
Gépkezelési utasítások megfelelő ismerete, gépkönyv használata. 
Fémipari szabványok alkalmazása. 
Gépipari termékkatalógusok, táblázatok, internet használata. 
Géprajzolvasás, géprajzkészítés, szabványos jelölések, 
szabadkézi vázlatkészítés szabályai. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, feliratozás, stb. szerepe, 
alkalmazása. 
Fémiparban használt anyagok-, anyagszabványok, szabványos 
jelölések ismerete. 
Hőkezelési és metallográfiai ismeretek, köszörülési szikrák 
elemzése. 
A köszörűkorong szemcseméretének, minőségének, 
kötőanyagának, alkalmazási területének meghatározása, 
fontossága. 

Köszörülési 
technológiák 
36óra 
 

A gép – köszörűkorong - munkadarab rendszer együtthatása a 
munkafolyamatra. 
Forgácsoló mozgások. 
A tárgyforgatás, munkadarab befogás szerepe. 
A csúcsfészek kialakításának szerepe és hatása. 
A menesztés különböző változata és hatásuk. 
A szegnyereg beállításának módjai és hatásuk. 
Csúszófelületek karbantartása, kenésük szerepe. 
A köszörűkorong tárolása. 
A köszörűkorong befogásának és meghajtásának szerepe. 
A köszörűkorong minőségének megválasztása és hatása. 
A köszörűkorong kiegyensúlyozásának hatása a gépre és a 
munkadarabra.  
A korongszabályozás módjai és hatásuk a köszörült felületre. 
A hűtőfolyadék minőségének megválasztása, a szűrés és 
hőmérséklet hatása. 
A munkadarab anyagának és alakjának hatása. 
A megválasztott technológia hatása a méretpontosságra. 
A munkadarab le/befogásának módja és hatása a 
méretpontosságra. 
Anyagmozgatási és teheremelési ismeretek és hatásuk a 
munkadarabra. 
Hulladék kezelése, elhelyezésének módja. 
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Szakmai gyakorlat 10. évfolyam 

Elsősegélynyújtás gyakorlata 10. évfolyam 

1óra/hét, 36 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Az 
elsősegélynyújtás 
alapjai 
12óra 
 

Mentőhívás módja. 
Teendők a baleset helyszínén. 
Elsősegély nyújtásának korlátai. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Életveszély elhárítása. 
Újraélesztés.  
Mellkasnyomás technikája  
Légútbiztosítás lehetőségei. 
Légút akadály-mentesítése. 
Lélegeztetés. 
Fizikális vizsgálat. 
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 
Az eszméletlenség veszélyei. 
A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  
Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 
Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Végtagtörések. 
Hasi sérülések.  
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Áramütés veszélyei. 
Áramütött személy megközelítése. 
Áramtalanítás. 
Áramütött személy ellátása. 
Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 
Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 
Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 
Leggyakrabban előforduló mérgezések. 
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 
Rosszullétek. 
Ájulás tünetei, ellátása. 
Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 
Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása. 

Munka- és 
környezetvédelem 
a gyakorlatban 
12óra 

 

Veszélyforrások kialakulása. 
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott 
követelmények. 
Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, 
tárolása. 
A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és 
kivizsgálása. 
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, 
kockázatértékelés. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének 
meghatározása, elhelyezése. 
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A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 
A munkavégzés fizikai ártalmai. 
Zaj- és rezgésvédelem. 
Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő 
nedvességtartalma. 
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 
A színek kialakítása. 
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök 
alkalmazása. 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 
Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos 
használata, védőeszközök alkalmazása. 
Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális 
védőeszközök bemutatása, használata. 
Egyéni és kollektív védelem. 
Munkaegészségügy. 
Kockázatbecslés. 
Kockázatértékelés. 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 
Jelző és riasztóberendezések. 
Megfelelő mozgástér biztosítása. 
Elkerítés, lefedés. 
Tároló helyek kialakítása. 
Munkahely padlózata. 
Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

Sérülések ellátása 
12óra 

 

Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Orrvérzés, ellátása. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) 
mérgezés, metilalkoholmérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta 
sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések 
esetén. 
Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, 
következményei. 
Az eszméletlenség ellátása. 
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 
A sokk fogalma és formái. 
A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 
Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 
A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési 
módok). 
A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 
A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos 
ismeretek. 
A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 
A belgyógyászati balesetek (áramütés). 
A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és 
ellátásuk. 
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Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata 10. évfolyam 

2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok 
12óra 
 

A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információk tanulmányozása és értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, 
mechanikai, technológiai tulajdonságai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, 
technológiai és egyéb tulajdonságai. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének 
kapcsolata. 

Mérőeszközök 
használata 
60óra 
 

Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és 
elektronikus mérőeszközökkel. 
Méretek ellenőrzése idomszerrel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információk tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Mérés idomszerekkel. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és 
elektronikus mérőeszközökkel. 
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő 
eszközökkel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információk tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv 
készítése. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Gépipari mérőeszközök használata. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző 
eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas 
tolómérővel, mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő 
tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális 
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mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, 
ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, 
egytengelyűség mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 
Lézer alkalmazási területei, előnye, hátránya. 

 

Esztergálás gyakorlata 10. évfolyam 

8óra/hét, 288 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Az eszközök 
használata 
88óra 
 

A munkafeladat végrehajtásához szükséges anyagok, 
segédanyagok, előre gyártott elemek, gépek, szerszámok, 
mérőeszközök, befogó és felfogó eszközök, szállító és emelő 
berendezések, személyi védőfelszerelések előkészítése. 
Az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerének, 
munkavédelmi berendezéseinek ellenőrzése, karbantartási 
feladatok elvégzése. 
A munkadarabot befogó készülék elhelyezése, beállítása és 
rögzítése. 
Az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteinek 
ellenőrzése, a nyers, vagy félkész munkadarab befogása. 
Kiválasztja és befogja a forgácsoláshoz szükséges 
szerszámokat, meghatározza a forgácsolási feladathoz 
szükséges technológiát, beállítja a forgácsolási paramétereket. 
Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés 
menetesztergáláshoz, a késkifutás szükséges mértéke. 
Menetmetszés és menetfúrás szerszámainak, szerszámtartóinak, 
segédanyagainak előkészítése, technológiáinak begyakorlása. 
Kiválasztja a szükséges mérő és ellenőrző eszközöket, 
geometriai méréseket végez. 
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 
Minőségbiztosítási dokumentumokat vezet. 
Szerszámélezést, lapkacserét végez. 
Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-
befogó eszközöket, készülékeket használ. 

Az esztergálás 
gyakorlata 
200óra 

 

Két csúcs közötti megmunkálást végez, esztergál álló és mozgó 
báb alkalmazásával. 
Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 
Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet 
metsz. 
Egy bekezdésű menetek technológiáinak (nagyolás, simítás) 
végzése. 
Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forgácsolása 
(nagyolása, simítása), hűtés és kenés alkalmazása, visszaállás a 
menetárokba. 
Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés 
menetesztergáláshoz, a késkifutás szükséges mértéke. 
Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 
Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 
Külső, belső hengeres felületet esztergál. 
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Síktárcsán történő megmunkálásokat végez.  
Körhagyó esztergálásokat végez. 
Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Alakos felületet esztergál. 
Másoló esztergálást végez. 
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Marás gyakorlata 10. évfolyam 

6óra/hét, 216 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Az eszközök 
használata 
56óra 
 

A marási eljárások technológiai adatainak beállítása a 
marógépen. 
Munkadarab biztonságos megfogásához kiválasztja az 
eszközöket. 
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 
Szükség szerint élek sorjázása. 
A gépkarbantartási feladatok elvégzése. 
A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. 
A szükséges marószerszámok kiválasztása és befogása. 
A munkadarab befogó készülék elhelyezése, beállítása és 
rögzítése a marógépen, mint gépsatu, osztó készülék. 
EÖK készülékek alkalmazása. 
A gépbeállítási paraméterek meghatározása. 
Biztonságtechnikai előírások alkalmazásának gyakorlása. 
A korrózió elleni védelem folyamatos fenntartása. 
Ellenőrző mérések végzése a megmunkált felületen, az 
alkatrészrajzon szereplő méretek figyelembevételével. 

A marás 
gyakorlata 
160óra 

 

Marási műveletek végzése előírt pontossággal. 
Körasztalos munkák végzése. 
Ellenirányú és egyenirányú palástmarás. 
Homlokfelület marása. 
Síkfelület marásának eljárásai. 
Egyenirányú palástmarás végzése. 
Ellenirányú palástmarás végzése. 
Alakos felület marása. 
Alakmarás tárcsamaróval. 
Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 
Lépcsős felület csoportmaróval marása. 
Horony marása. 
Horonymarás tárcsamaróval. 
Horonymarás szármaróval. 
Spirálhoronymarás. 
Marás osztókészülékben. 
Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 

 

Köszörülés gyakorlata 10. évfolyam 

2óra/hét, 72 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Eszközök 
használata  

72óra 
 

A köszörűgép felépítése, részegységei. 
Napi karbantartás elvégzése. 
Munka- és szerszámbefogók alkalmazása. 
Munkadarab befogása, a köszörülési sorrend meghatározása, 
alkalmazása. 
Köszörűkorong tárolása. 
Korong kiválasztásának, agyra szerelésének, 
kiegyensúlyozásának gyakorlata. 
Különböző korongszabályozás palást köszörűn. 
Hűtőfolyadék kiválasztása, hűtés beállítása, próbaköszörülés. 
A tárgyforgatási mód változtatásának gyakorlati alkalmazása. 
Munkadarab méretre és felületi minőségre köszörülése. 
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Foglalkoztatás II. 11. évfolyam 

0,5 óra/hét, 16 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Munkajogi 
alapismeretek  
4óra 
 
 

 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 
bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, 
szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 
munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 
való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony 
létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, 
megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 
vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati 
jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: 
atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve 
szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-
kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, 
egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 
jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 
végzett diákmunka, önkéntes munka.  
 

Munkaviszony 
létesítése  

4óra 
 

 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és 
részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, 
minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony 
megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési 
kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások 
fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 

Álláskeresés  
4óra 
 

 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális 
célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, 
képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és 
tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, 
Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 
fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső 
oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, 
EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban 
történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 
történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, 
közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs 
Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), 
Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, 
testbeszéd szerepe. 
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Munkanélküliség  

4óra 

 

 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a 
munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség 
főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; 
munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési 
járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási 
költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás 
célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) 
felépítése, Nemzeti Munkaügyi, Munkaügyi Központ, kirendeltség 
feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő 
támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási 
támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási 
formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, 
nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: 
pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, 
álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 
tanácsadás. 

 
 



31 

Foglalkoztatás I. 11. évfolyam 

2 óra/hét, 64 óra/év elmélet,  
Elméleti szaktanterem, számítógép terem 

 
Témakörök Tartalmak 

Nyelvtani 
rendszerezés 
1 
10 óra 
 

 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, 
múlt, jövő) vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, 
hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne 
okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések 
megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén 
a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, 
illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen 
nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések 
megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre 
egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az 
alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog 
megvalósulni. 

Nyelvtani 
rendszerezés 
2 
10 óra 

 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – 
a tagadás, a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék 
(képesség, lehetőség, szükségesség) - használata révén a diák 
képes lesz exaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű 
mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 
nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 
igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta 
kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak 
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 
munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

Nyelvi 
készség-
fejlesztés 
24 óra 
 

 
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi 
az idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E 
szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási 
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, 
kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által 
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 
koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen 
nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a 
minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy 
létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) 
között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 
elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 
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- utazás,  

- étkezés   
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb 
fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

Munkavállalói 
szókincs  
20 óra 
 

 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 
alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a 
témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi 
tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten 
szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása 
révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 
szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A 
témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó 
gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 
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Esztergálás 11. évfolyam 

3óra/hét, 96 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Az 
esztergálás 
technológiája 

32óra 
 
 

Az egyetemes eszterga szerkezeti felépítése, működése, 
kezelőelemei, beállítási lehetőségek.  
Forgácsolási alapfogalmak. 
Fő- és mellékmozgások. 
Szerszámgeometria. 
Szerszámél-szögek, működő szögek. 
Szerszámok kivitele, anyagai. 
Szerszámbefogási módok, ezek eszközei, készülékei. 
Munkadarab befogás, leszorítás, felfogás, támasztás eszközei, 
alkalmazásuk. 
Forgácsoló alapműveletek rendszerezése, szerszámai, eszközei. 
Alapműveletek: hossz-, lépcsős- és síkfelület megmunkálása. 
Csúcsfészek fúrás, központozás, fúrás, süllyesztés. 
A biztonságos munkavégzés előírásai. 
A sík- és hengeres felületek megmunkálásának célja, gyakorlati 
alkalmazása. 
Forgácsolás technológiai adatainak megválasztása táblázatból, 
nomogramból, számítással. 
A munkadarab befogás lehetőségei. 
Tokmányban történő megfogás (mechanikus, hidraulikus, 
pneumatikus, ezek kombinációi). 
Csúcsok közötti megfogás. 
Satuban történő megfogás. 
Hossz és síkfelület megmunkálásának elmélete. 
Központfurat készítés, fúrás, furatkészítés elmélete. 
Csavarvonal fogalma, származtatása, jellemzői, elemei, jellemző 
méretei és jelölési rendszere. 
Élesmenetek fajtái, ezek közül a méter- és whitworth-menetek 
jellemzői. 
Menettáblázatok használata, menetelemek számítása. 
A menetkészítés elmélete: menetmetszés szerszámai, 
szerszámbefogók. 
Munkadarab előkészítése menetmetszéshez, menetfúráshoz. 
A menetfúrás szerszámai, szerszámbefogók és 
befogószerkezetek. 
Menetesztergálás szerszámai, élezésük. 
Külső menetkések profil és forgácsoló szögei. 
A szerszámbeállítás és a profiltorzulás összefüggései. 
Gépbeállításhoz szükséges számítások: cserekerék számítás. 
Kenés fontossága, alkalmazott kenőanyagok menet készítésnél. 
Nagyoló és simító menet megmunkálási módok és technológiai 
adatok. 
Menetmérés, ellenőrzés. 
Táblázatok használata mérődugós és mérőcsapos 
menetmérésnél. 
Menetmérés mikrométerrel. 
Menetellenőrzés menetidomszerrel, menetfésűvel. 
A biztonságos munkavégzés feltételei. 
A gép mechanikus működésének ellenőrzése. 

CNC 
programozás 

64óra 

 

Egyszerű CNC program készítése. 
Síkfelület esztergálása oldalazó eljárással. 
Külső, belső hengeres felület esztergálása. 
Külső, belső kúpos felület esztergálása, illesztése. 
Alakos felület esztergálása. 
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Recézés, rovátkolás, fúrás, dörzsárazás. 
Külső, belső kötő és mozgató menetvágás, menetfúrás, 
menetmetszés. 
CNC eszterga előkészítése (nullpont felvétel, felszerszámozás, 
szerszámbemérés, programbevitel, programbelövés). 
Szükséges mérő és ellenőrző eszközök, geometriai mérések. 
Korszerű, nagysebességű technológiák. 
Termelékenységet fokozó eszközök, speciális munkadarab-befogó 
eszközök ismerete. 

Köszörülés 11. évfolyam 

2,5 óra/hét, 80 óra/év elmélet 
Elméleti szaktanterem 

 
Témakörök Tartalmak 

Köszörülési 
technológiák 
16óra 
 

A gép – köszörűkorong - munkadarab rendszer együtthatása a 
munkafolyamatra. 
Forgácsoló mozgások. 
A tárgyforgatás, munkadarab befogás szerepe. 
A csúcsfészek kialakításának szerepe és hatása. 
A menesztés különböző változata és hatásuk. 
A szegnyereg beállításának módjai és hatásuk. 
Csúszófelületek karbantartása, kenésük szerepe. 
A köszörűkorong tárolása. 
A köszörűkorong befogásának és meghajtásának szerepe. 
A köszörűkorong minőségének megválasztása és hatása. 
A köszörűkorong kiegyensúlyozásának hatása a gépre és a 
munkadarabra.  
A korongszabályozás módjai és hatásuk a köszörült felületre. 
A hűtőfolyadék minőségének megválasztása, a szűrés és 
hőmérséklet hatása. 
A munkadarab anyagának és alakjának hatása. 
A megválasztott technológia hatása a méretpontosságra. 
A munkadarab le/befogásának módja és hatása a 
méretpontosságra. 
Anyagmozgatási és teheremelési ismeretek és hatásuk a 
munkadarabra. 
Hulladék kezelése, elhelyezésének módja. 

CNC 
programozás 
64óra 
 

Forgácsoló mozgások. 
Köszörülési technológiák. 
Gyártástechnológiai ismeretek, megmunkálási sorrend. 
Szerszám- és munkadarab befogási lehetőségek. 
Géprajzolvasás, szabványos jelölések. 
Anyagminőségek hatása a köszörülés minőségére. 
CNC programozási ismeretek. 
CNC programozás hatása a munkadarabra. 
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Szakmai gyakorlat 11. évfolyam 

Esztergálás gyakorlata 11. évfolyam 

6óra/hét, 192 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

CNC 
esztergálás 
192óra 
 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, 
szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket. 
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, 
munkavédelmi berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 
Egyszerű megmunkáló programot készít CNC esztergára. 
Előkészíti a CNC esztergát (nullpont felvétel, felszerszámozás, 
szerszámbemérés, programbevitel, programbelövés). 
Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-
befogó eszközöket, készülékeket használ. 
Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az 
esztergagépen, mint tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 
Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány 
méreteit, befogja a nyers, vagy félkész munkadarabot. 
CNC esztergagépen esztergál. 
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 
Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 
Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 
Külső, belső hengeres felületet esztergál. 
Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Alakos felületet esztergál. 
Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 
Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet 
metsz. 
Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 
Körhagyó esztergálásokat végez. 
Szerszámélezést, lapkacserét végez. 

 

Marás gyakorlata 11. évfolyam 

5,5óra/hét, 176 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

CNC marás 
technológiája 
176óra 
 

Előkészíti a CNC marógépet (nullpontfelvétel, felszerszámozás, 
szerszámbemérés, programbevitel, programbelövés). 
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, 
szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket. 
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 
Ellenőrzi a munkafeltételeket. 
Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert. 
Ellenőrzi a gépi mérőrendszert. 
Ellenőrzi a gép védőrendszerét. 
Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a 
marógépen, mint gépsatu, osztó készülék. 
EÖK készülék. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
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Különböző marási műveleteket végez előírt pontossággal. 
Alakmarás tárcsamaróval. 
Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 
Lépcsős felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Horonymarás tárcsamaróval. 
Horonymarás szármaróval. 
Spirálhoronymarás. 
Egyszerű megmunkáló programot készít CNC marógépre. 
Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 
Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 

Köszörülés gyakorlata 11. évfolyam 

6óra/hét, 192 óra/év gyakorlat 
Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 
Témakörök Tartalmak 

Köszörülési 
technológiák 
alkalmazása  

96óra 

 

Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 
Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 
Menetköszörülés külső- belső. 
Fogaskerék köszörülése fogköszörűn. 
Csúcsnélküli köszörülés alkalmazásának bemutatása. 
Szerszámélezés. 

CNC 
köszörülés  

96óra 

 

A megmunkáláshoz szükséges anyagok, segédanyagok 
kiválasztása. 
Gépbeállítás, napi karbantartás. 
A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése. 
A köszörűkorong kiválasztásának, befogásának, 
kiegyensúlyozása, szabályozása. 
A munkadarab befogó kiválasztása, alkalmazása. 
A munkadarab befogása. 
Palást köszörülés. 
Furat köszörülés. 
Síkköszörülés. 
Menetköszörülés. 
Borda és fogköszörülés. 
Alakos darab köszörülése. 
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 
Lépcsős munkadarab köszörülése. 
Csúcsnélküli köszörülés. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 

 
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 
2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10173-12 Anyagvizsgálatok és 
geometriai mérések 

Anyagvizsgálat gyakorlata 

Roncsolásos anyagvizsgálatok 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 

Mérőeszközök használata 

10174-12 Esztergályos feladatok  

Esztergálás gyakorlata 

Az esztergálás gyakorlata 

CNC esztergálás 

10175-12 Köszörűs feladatok  

Köszörülés gyakorlata 

Köszörülési technológiák alkalmazása 

CNC köszörülés 

10176-12 Marós feladatok  

Marás gyakorlata 

A marás gyakorlata 
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10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 

 
Anyagvizsgálat gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Roncsolásos anyagvizsgálatok   
Roncsolásos anyagvizsgálatok fajtái, alkalmazási köre. 
A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 
Célirányos roncsolásos anyagvizsgálatok végzése üzemi és laborkörülmények 
között.  
Technológiai anyagvizsgálatok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, 
technológiai tulajdonságai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és 
egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Műszaki táblázatok, diagramok olvasása, értelmezése, kezelése. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok     
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok fajtái, csoportosítása, alkalmazási 
területei. 
Számítástechnika az anyagvizsgálatban. 
A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 
Célirányos roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése üzemi és 
laborkörülmények között. 
Folyadékpenetrációs vizsgálat. 
Ultrahangos vizsgálat. 
Röntgen vizsgálat. 
Mágneses vizsgálat. 
Örvényáramos vizsgálat. 
Technológiai anyagvizsgálatok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, 
technológiai tulajdonságai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és 
egyéb tulajdonságai. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

 
Mérőeszközök használata    
Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 
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mérőeszközökkel. 
Méretek ellenőrzése idomszerrel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Mérés idomszerekkel. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 
mérőeszközökkel. 
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Gépipari mérőeszközök használata. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 
Lézer alkalmazási területei, előnye, hátránya. 
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10174-12 Esztergályos feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 
Esztergálás gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 
Az esztergálás gyakorlata 
Két csúcs közötti megmunkálást végez, esztergál álló és mozgó báb 
alkalmazásával. 
Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 
Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz. 
Egy bekezdésű menetek technológiáinak (nagyolás, simítás) végzése. 
Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forgácsolása (nagyolása, 
simítása), hűtés és kenés alkalmazása, visszaállás a menetárokba. 
Munkadarab előkészítés, gépbeállítás, cserekerék szerelés 
menetesztergáláshoz, a késkifutás szükséges mértéke. 
Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 
Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 
Külső, belső hengeres felületet esztergál. 
Síktárcsán történő megmunkálásokat végez.  
Körhagyó esztergálásokat végez. 
Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Alakos felületet esztergál. 
Másoló esztergálást végez. 

 
 

CNC esztergálás  
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, 
mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, szállító és emelő 
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket. 
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi 
berendezéseit, elvégzi a karbantartási feladatokat. 
Egyszerű megmunkáló programot készít CNC esztergára. 
Előkészíti a CNC esztergát (nullpont felvétel, felszerszámozás, 
szerszámbemérés, programbevitel, programbelövés). 
Termelékenységet fokozó eszközöket, speciális munkadarab-befogó 
eszközöket, készülékeket használ. 
Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az 
esztergagépen, mint tokmány, síktárcsa, különféle menesztők. 
Ellenőrzi az alapanyag, félgyártmány vagy előgyártmány méreteit, befogja a 
nyers, vagy félkész munkadarabot. 
CNC esztergagépen esztergál. 
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat. 
Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal. 
Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással. 
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Külső, belső hengeres felületet esztergál. 
Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Alakos felületet esztergál. 
Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz. 
Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz. 
Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 
Körhagyó esztergálásokat végez. 
Szerszámélezést, lapkacserét végez. 

 
 

10175-12 Köszörűs feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 
Köszörülés gyakorlata tantárgy 
 
 Témakörök 
 
Köszörülési technológiák alkalmazása   
Alakos darab köszörülése palást köszörűn. 
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 
Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn. 
Menetköszörülés külső- belső. 
Fogaskerék köszörülése fogköszörűn. 
Csúcsnélküli köszörülés alkalmazásának bemutatása. 
Szerszámélezés. 
 
CNC köszörülés   
A megmunkáláshoz szükséges anyagok, segédanyagok kiválasztása. 
Gépbeállítás, napi karbantartás. 
A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése. 
A köszörűkorong kiválasztásának, befogásának, kiegyensúlyozása, 
szabályozása. 
A munkadarab befogó kiválasztása, alkalmazása. 
A munkadarab befogása. 
Palást köszörülés. 
Furat köszörülés. 
Síkköszörülés. 
Menetköszörülés. 
Borda és fogköszörülés. 
Alakos darab köszörülése. 
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban. 
Lépcsős munkadarab köszörülése. 
Csúcsnélküli köszörülés. 

 
 

10176-12 Marós feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 
 
Marás gyakorlata 
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 Témakörök 
 
A marás gyakorlata   
Marási műveleteket végez előírt pontossággal. 
Körasztalos munkák végzése. 
Ellenirányú és egyenirányú palástmarás. 
Homlokfelületet mar. 
Síkfelület marásának eljárásai. 
Egyenirányú palástmarás végzése. 
Ellenirányú palástmarás végzése. 
Alakos felületet mar. 
Alakmarás tárcsamaróval. 
Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 
Lépcsős felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Horonymarás tárcsamaróval. 
Horonymarás szármaróval. 
Spirálhoronymarás. 
Marás osztókészülékben. 
Közvetlen és kapcsolt osztás számításával. 

 
CNC marás technológiája  
Előkészíti a CNC marógépet (nullpontfelvétel, felszerszámozás, 
szerszámbemérés, programbevitel, programbelövés). 
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, 
mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő 
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket. 
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 
Ellenőrzi a munkafeltételeket. 
Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert. 
Ellenőrzi a gépi mérőrendszert. 
Ellenőrzi a gép védőrendszerét. 
Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a marógépen, 
mint gépsatu, osztó készülék. 
EÖK készülék. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Különböző marási műveleteket végez előírt pontossággal. 
Alakmarás tárcsamaróval. 
Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás. 
Lépcsős felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Horonymarás tárcsamaróval. 
Horonymarás szármaróval. 
Spirálhoronymarás. 
Egyszerű megmunkáló programot készít CNC marógépre. 
Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 
Technológiai adatok megválasztási szempontjai. 



Érettségi utáni szakképzés 

13. évfolyam (4+1) 

A szakgimnáziumok 12. évfolyamát befejező és az érettségi vizsgákat eredményesen teljesítő 

tanulók a 13. szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, amelynek befejeztével 

szakirányú emeltszintű szakképesítést (OKJ 54) szerezhetnek. A 9–12. évfolyamon a 

szakgimnáziumi tanulók eljutnak a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére, de 

minimum a B1-es szintre. A 13. évfolyamon az idegen nyelvi tanulmányok elsődleges 

fejlesztési célkitűzése az idegen nyelvű szakmai kommunikáció elsajátítása, amely magába 

foglalja a szakiránynak megfelelő terminológiát, valamint az idegen nyelvi alapkészségek 

továbbfejlesztését, hogy a tanulók képessé váljanak a magabiztos, idegen nyelvi 

kommunikációra a képzési iránynak megfelelő szakmaterületen is. 

Az idegen nyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a kommunikációs és 

információs technológiák ésszerű és kritikus alkalmazása, valamint a differenciált, egyénre 

szabott tanulás lehetőségének a biztosítása. A pedagógusoknak továbbra is építeniük kell a 

korosztályi sajátosságokra (autonómia, önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai stb.), 

a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A 

nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a 

változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a 

konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 

 

Készségek és fejlesztésük 

 

Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 

a bemeneti szinten. 

A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 

minimumstandard leírása.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megérti a lényeges 

információkat, amelyek olyan ismert témákhoz 

kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat a média aktuális 

eseményeiből vagy az érdeklődési körének megfelelő 

témákból. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és a szakmai 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban, erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi magán- és szakmai élet, illetve a 

tanulmányi munka során előfordulhatnak; 



követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők 

közötti társalgást.  

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi, magán és szakirányú társalgásban, valamint a tanulás során elhangzó összetett 

álláspontok lényegének megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi és a szakiránynak megfelelő 

beszéd és a tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a szakmai munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

A mindennapi élethez, illetve a szakmához kapcsolódó konkrét és elvont témájú hanganyagok 

megértése standard dialektus esetén. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós 

hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű 

vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 

mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, 

szabadidő, munka, utazás, aktuális események stb.).  



A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; pontosan 

fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az 

érzelmek különböző fokozatait; hatékonyan részt vesz 

a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben; stílusában, regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi és szakirányú témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi, általános és szakmai érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, szakirányú előadás, szakmai eszmecsere összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések, valamint a munkahelyi konfliktusok 

megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel szakmai eszmecserében, interjúban, folyamatos kezdeményezés, 

gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének 

elősegítése. 



Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások 

bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel történő kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, esetleg időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, 

vita, szerep eljátszása, dokumentum- vagy a szakmához kapcsolódó ismeretterjesztő film 

összefoglalása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal magánéletéhez és a szakirányhoz 

kapcsolódó tapasztalatait, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a 

véleményét; 



el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és 

ezekről véleményt tud nyilvánítani. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési 

köréhez és a szakirányához kapcsolódó témák széles 

skálájában; 

megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

tudjon természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és szakmai szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános és szakmai témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással.  

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 



 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek, 

filmek, színdarabok tartalmának bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven 

megírt, tevékenységéhez, tanulásához, szakirányához 

kapcsolódó szövegek megértésére; 

magán- és egyszerű hivatalos levélben megérti az 

információk, események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez és a 

szakirányához kapcsolódó szövegeket elolvasni és 

megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az 

író álláspontját, nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és a szakirányához kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása 

és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

A szakirányához kapcsolatos cikkek megértése (esetenként szótár használatával).  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 



A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is 

tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó 

cikkekben és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 

(pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, szakiránnyal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi 

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget 

alkotni ismerős, érdeklődési köréhez, szakirányához 

kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 



követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása mindennapi és szakmai témakörökben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Általános és szakmai témákban esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-

ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Értékelés készítése gondolatokról és problémamegoldásokról. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú 

bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 



A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és 

átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-

ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, 

pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, 

közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

Ajánlott témakörök a 13. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  

önismeret, ember az 

időben – gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. Munkatársak. 

A fiatal felnőttek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

munkatársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, munkavállalás. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, munkaruházat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 

fogyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 

Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  

társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

 



. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Környezeti, ökológiai problémák, környezetvédelem a képzési 

iránynak megfelelő szakmákban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret:  

lakóhely és környék 

hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág.  

 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság, 

életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 

választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; a tudás 

fogalmának átalakulása, 

a tanulás technikái, 

élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Informatika:  

digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek, kihívások. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak:  

a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, 



Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Földrajz: biotermékek. 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban. 

Földrajz:  

más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, 

a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika:  

e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene:  

népzene, klasszikus 

zene, popzene. 

 

Dráma és tánc:  

a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Földrajz:  

a kulturális élet 

földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 



Célnyelvi kultúrák. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési 

iránynak megfelelő szakmákban. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: 

számítógépen keresztül 

történő kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése, az 

elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak 

megismerése, a netikett 

alapjainak 

megismerése,  

élőszóval kísért 

bemutatók és 

felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.* 

Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 

A szakma fejlődésének trendjei. 

Marketing, menedzsment. 

Reklamáció. 

Munkahelyi konfliktusok kezelése. 

Stb. 

 

Szakmai tárgyak:  

a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

*A szakiránynak megfelelő részletes tematikát az intézmények helyi tantervei tartalmazzák.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó: középszint (B2 nyelvi szint) 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 

általános és szakmai szövegek fõ gondolatmenetét.  



A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi magán- és munkahelyi élet váratlan helyzeteiben is. 

Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzetekhez. 

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével a különböző általános és szakmai témakörökben. 

Beszéde folyamatos, érthető, stílusa megfelelő. 

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 

köréhez, szakmájához kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott 

szövegekben. 

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 

szövegeket megfogalmazni ismert, hétköznapi és szakmai témákról. 

Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel a középfokú nyelvvizsgák szintjének és 

követelményeinek. 

 

 



Érettségi utáni szakképzés 

13–14. évfolyam (4+2) 

A gimnáziumok 12. évfolyamát befejező és az érettségi vizsgákon eredményesen teljesítő 

tanulók is bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. A képzés két éves (4+2). A tanulók a szakirányú 

tanulmányaik befejeztével emeltszintű szakképesítést (OKJ 54) szerezhetnek. A 13–14. 

évfolyamon az idegen nyelvi tanulmányok elsődleges fejlesztési célkitűzése az idegen nyelvű 

szakmai kommunikáció elsajátítása, amely magába foglalja a szakiránynak megfelelő 

terminológiát, valamint az idegen nyelvi alapkészségek továbbfejlesztését, hogy a tanulók 

képessé váljanak a magabiztos, B2-es idegen nyelvi kommunikációra a képzési iránynak 

megfelelő szakmaterületen.  

Az idegen nyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a kommunikációs és 

információs technológiák ésszerű és kritikus alkalmazása, valamint a differenciált, egyénre 

szabott tanulás lehetőségének a biztosítása. A pedagógusoknak továbbra is építeniük kell a 

korosztályi sajátosságokra (autonómia, önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai stb.), 

a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A 

nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a 

változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a 

konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 

 

Készségek és fejlesztésük 

 

Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 

a bemeneti szinten. 

A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 

minimumstandard leírása.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. 

a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat a média aktuális 

eseményeiről vagy az érdeklődési körének megfelelő 

témákról. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi, a mindennapi 

szakmai és tanulmányi életben elhangzó hosszú 

beszédeket, ha normális beszédtempóban, erős akcentus 

nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi magán és szakmai élet, illetve a tanulmányi 

munka során előfordulhatnak; 



követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők 

közötti társalgást.  

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi magán és szakirányú társalgásban, valamint a tanulás során elhangzó összetett 

álláspontok lényegének megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi és a szakiránynak megfelelő 

beszéd és a tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a szakmai munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

A mindennapi élethez, illetve a szakmához kapcsolódó konkrét és elvont témájú hanganyagok 

megértése standard dialektus esetén. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós 

hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű 

vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 

mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, 

szabadidő, munka, utazás, aktuális események stb.).  



A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; pontosan 

fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az 

érzelmek különböző fokozatait; hatékonyan részt vesz 

a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben; stílusában, regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi és szakirányú témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi, általános és szakmai érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, szakirányú előadás, szakmai eszmecsere összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések, valamint a munkahelyi konfliktusok 

megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel szakmai eszmecserében, interjúban, folyamatos kezdeményezés, 

gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének 

elősegítése. 



Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások 

bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, 

vita, szerep eljátszása, dokumentum- vagy a szakmához kapcsolódó ismeretterjesztő film 

összefoglalása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal magánéletéhez és a szakirányhoz 

kapcsolódó tapasztalatait, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a 

véleményét; 



el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és 

véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást 

és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez 

és a szakirányához kapcsolódó témák széles skálájában; 

megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és szakmai szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános és szakmai témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással.  

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános 

viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek, filmek, 

színdarabok tartalmának bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven 

megírt, tevékenységéhez, tanulásához, szakirányához 

kapcsolódó szövegek megértésére; 

magán- és egyszerű hivatalos levélben megérti az 

események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez és a 

szakirányához kapcsolódó szövegeket elolvasni és 

megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja 

a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író 

álláspontját, nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és a szakirányához kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

A szakirányához kapcsolatos cikkek megértése (esetenként szótár használatával).  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 



Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 

(pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, szakiránnyal kapcsolatos 

forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget 

alkotni ismerős, érdeklődési köréhez, szakirányához 

kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról 

is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása mindennapi és szakmai témakörökben. 



Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Általános és szakmai témákban esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető 

írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-

ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), 

tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

Ajánlott témakörök a 13–14. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  

önismeret, ember az 

időben – gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. Munkatársak. 

A fiatal felnőttek világa: kapcsolat a kortársakkal, munkatársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, munkavállalás. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, munkaruházat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 

fogyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 

Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  

társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Környezeti, ökológiai problémák, környezetvédelem a képzési 

iránynak megfelelő szakmákban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret:  

lakóhely és környék 

hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág.  



 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság, 

életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 

választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 

Informatika:  

digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat 

A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek, kihívások. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak:  

a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Földrajz: biotermékek 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Földrajz:  

más népek kultúrái. 

 



Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, 

a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika:  

e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene:  

népzene, klasszikus 

zene, popzene. 

 

Dráma és tánc:  

a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz:  

a kulturális élet 

földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok, 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési 

iránynak megfelelő szakmákban. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: 

számítógépen keresztül 



való kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése, az 

elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak 

megismerése, a netikett 

alapjainak 

megismerése,  

élőszóval kísért 

bemutatók és 

felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.* 

Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 

A szakma fejlődésének trendjei. 

Marketing, menedzsment. 

Reklamáció. 

Munkahelyi konfliktusok kezelése. 

Stb. 

 

Szakmai tárgyak:  

a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

*A szakiránynak megfelelő részletes tematikát az intézmények helyi tantervei tartalmazzák.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó: középszint (B2 nyelvi szint) 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 

általános és szakmai szövegek fõ gondolatmenetét.  

A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi magán és munkahelyi élet váratlan helyzeteiben is. 

Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzetekhez. 

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével a különböző általános és szakmai 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, stílusa megfelelő. 

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 

köréhez, szakmájához kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott 

szövegekben. 



A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 

szövegeket megfogalmazni ismert, hétköznapi és szakmai témákról. 

Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel a középfokú nyelvvizsgák szintjének és 

követelményeinek. 

 

 

 



függelék a 14. melléklethez 
 

Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azon kommunikációs 

eszközöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol és német 

nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a 

kommunikációs eszközök és a fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a 

korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök; 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök; 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök; 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök; 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök; 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök. 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés;  

2. Birtoklás;  

3. Térbeli viszonyok; 

4. Időbeli viszonyok; 

5. Mennyiségi viszonyok; 

6. Minőségi viszonyok; 

7. Logikai viszonyok. 
 


