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1.71. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 
34 522 04 

VILLANYSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

I. A szakképzés jogi h{ttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék 

módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, 

– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,  

– a34 522 04azonosítósz{mú Villanyszerelő szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapj{n készült.       

 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 522 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

 

Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika 

[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 

 

Elméleti képzési idő ar{nya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő ar{nya: 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 hi{ny{ban 

 

Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében a 6. 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek 

 

P{lyaalkalmass{gi követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tant{rgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

T{rgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{t a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi 

részletei az al{bbiak: nincs 

 

Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:  

 

évfolyam 

heti órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

éves órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

heti órasz{m 

szabads{vval 

éves órasz{m 

szabads{vval 

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 órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

éves órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

heti órasz{m 

szabads{vval 

éves órasz{m 

szabads{vval 

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. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tant{rgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal Szakiskolai képzés közismereti oktat{s nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

ögy 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

ögy 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

ögy 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztons{g 

Munkahelyi 

egészség és 

biztons{g 

0,5  

 

     0,5     

11499-12 

Foglalkoztat{s II.  
Foglalkoztat{s II.      0,5     0,5  

11497-12 

Foglalkoztat{s I. 
Foglalkoztat{s 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 

Épületvillamoss{gi 

szerelés 

Épületvillamoss{gi 

szerelés  
1,5   3     2,5   2  

Épületvillamoss{gi 

szerelés gyakorlata 
 3 60  15 100    16,5 80  4 
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Épületvillamoss{gi 

mérések gyakorlat 
 0,5 20  2 40    2 20  1 

V{llalkoz{si 

ismeretek 
      1     1  

Ipari elektronika        1     1  

Elektrotechnikai 

sz{mít{sok 
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 

{br{zol{s  
   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 oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 
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2. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tant{rgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal 
Szakiskolai képzés közismereti oktat{s 

nélkül 

Órasz{m 

Összesen 

Órasz{m 

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 

biztons{g  

Munkahelyi egészség és 

biztons{g 
18  

 

  

 

  18 18  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 4    4 

Munkahelyek kialakít{sa 4      4 4    4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 2    2 

Munkaeszközök 

biztons{ga 
2      2 2    2 

Munkakörnyezeti hat{sok 2      2 2    2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 4    4 

11499-12 

Foglalkoztat{s II. 

Foglalkoztat{s II.     16  16   16  16 

Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 

Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 

[ll{skeresés     4  4   4  4 

Munkanélküliség     4  4   4  4 

11497-12 

Foglalkoztat{s I.  

Foglalkoztat{s 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 

Munkav{llalói 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 alkalmaz{sok  36       36  36    36 

Sz{mítógépes h{lózatok 

haszn{lata 
 18       18  18    18 

Műszaki ismeretek 90        90 90     90 

Egyen{ramú {ramkörök 18        18 18     18 

M{gneses tér és v{ltakozó 

{ram 
18        18 18     18 

Szakrajz alapjai 18        18 18     18 

Fémek és ötvözetek 14        14 14     14 

Nemfémes anyagok 12        12 12     12 

Minőségbiztosít{s 10        10 10     10 

Műszaki gyakorlatok  108 

60 

     108  108 

60 

  108 

Anyagok és szersz{mok  54      54  54   54 

Mérések  18      18  18   18 

Mechanikai és villamos 

kötések 
 36      36  36   36 

10023-12 

Épületvillamoss{gi 

szerelés 

Épületvillamoss{gi 

szerelés  
54   108     162 90   64  154 

Csatlakozó vezetékek 10   30     40 16   12  28 

Épületvillamoss{gi 

h{lózatok, berendezések 
34   36     70 52   22  74 

Érintésvédelem 

(Hibavédelem) 
10   24     34 22   12  34 

Vill{mvédelem    18     18    18  18 

Épületvillamoss{gi 

szerelés gyakorlata 
 108 

60 
 540 

100 
  648  594 

80 
 128 722 

Csatlakozó vezetékek  20  30   50  30  30 60 
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Épületvillamoss{gi 

h{lózatok, berendezések I. 
 15  110   125  133  7 140 

Épületvillamoss{gi 

h{lózatok, berendezések 

II. 
 15  113   128  133  9 142 

Épületvillamoss{gi 

h{lózatok, berendezések 

III. 
 18  107   125  133  7 140 

Épületvillamoss{gi 

h{lózatok, berendezések 

IV. 
 15  110   125  135  5 140 

Érintésvédelem 

(Hibavédelem) 
 25  30   55  30  30 60 

 

Vill{mvédelem    40   40    40 40 

Épületvillamoss{gi 

mérések gyakorlat 
 16 

20 

 72 

40 

  88  72 

20 

 32 104 

A munka megkezdése 

előtt, a munka-

folyamatban és a munka 

{tad{sakor szükség 

szerint mérések és 

vizsg{latok végzése 

 4  12   16  12  8 20 

Üzemi ellenőrző mérések 

és vizsg{latok végzése 
 4  20   24  20  8 28 

 

Hiba meghat{roz{shoz 

mérések, vizsg{latok 

elvégzése 

 4  20   24  20  8 28 

Szerelői ellenőrzés 

végzése, dokument{l{sa 
 4  20   24  20  8 28 
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V{llalkoz{si ismeretek        32  32    32  32 

V{llalkoz{s környezete, 

személyi feltételei, 

v{llalkoz{si form{k 

      12  12    12 12 12 

 

V{llalkoz{sok 

gazd{lkod{sa 
      10  10    10 10 10 

V{llalkoz{sok PR 

tevékenysége 
      10  10    10 10 10 

Ipari elektronika        32  32    32  32 

Elektronikai alapok       16  16    16  16 

 

Analóg alap{ramkörök       8  8    8  8 

Digit{lis alap{ramkörök       8  8    8  8 

Elektrotechnikai 

sz{mít{sok 
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 

Transzform{torok       20  20    18  18 

Villamos gépek, 

készülékek hib{inak 

javít{sa 

      20  20    18  18 

Villamos gépek és 

készülékek üzemeltetése, 
      20  20    18  18 
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szerelése, javít{sa 

Ipari villamos berendezés 

szerelése 
      20  20    18  18 

Villamos műszaki 

{br{zol{s 
   36   32  68 36   32  68 

Villamosipari műszaki 

dokument{l{s I. 
   36     36 36     36 

Villamosipari műszaki 

dokument{l{s II. 
      32  32    32  32 

Villamos gépek és 

berendezések 

üzemvitelének, 

mérésének gyakorlata 

       464 464     448 448 

Villamos forgógépek        64 64     64 64 

Transzform{torok        64 64     64 64 

Villamos gépek, 

készülékek hib{inak 

javít{sa 

       96 96     96 96 

Villamos gépek és 

készülékek üzemeltetése, 

szerelése, javít{sa 

       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 órasz{mok/ar{nya 704 óra / 29,75 % 688 óra / 29, 88 % 

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya 1662 óra / 70,25 % 1614 óra / 70,12 % 

 

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra 

meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 

 

A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s. 
 



 12 

 

 

 

 

 

 

A  

11500-12 azonosító sz{mú 

 

Munkahelyi egészség és biztons{g 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztons{g  

Munkahelyi egészség és biztons{g 

M
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g 

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 t{rgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkoz{si 

megbetegedések h{tr{nyos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szab{lyoz{sa 
x     x 

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai  x     

A munkavégzés {ltal{nos 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 

Inform{cióforr{sok kezelése  x  x x  

Biztons{gi szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szab{lykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Visszacsatol{si készség x    x  

Ir{nyíthatós{g   x  x  

Ir{nyít{si készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigy{zatoss{g  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy  18óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos 

munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges 

kompetenci{k elsaj{títtat{sa. 

Nincsen előtanulm{nyi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége 

 Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek 

megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés 

személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a 

munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei 

 A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a 

munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége 

a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a 

biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajt{i, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai. 
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1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa 4 óra/4 óra 

Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai 

 A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok. 

 

Szoci{lis létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és 

felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgat{s 

 Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi 

anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése 

 

Rakt{roz{s 

 [ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra/2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri 

alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga      2 óra/2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa. 

 

Munkaeszközök dokument{ciói 
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 Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok 

 Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g, 

meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok      2 óra/2 óra 

Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok 

valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

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

a munkahelyen. 

 

A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése 

A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek 

biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések 

megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek     4 óra/4 óra 

A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók, 

munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek rendeleteinek 

szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok, 

illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe. 
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s mint a megelőzés 

eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s)  

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi t{rgyú 

jogszab{lyok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkoz{si 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. h{zi feladat x    

1.5. teszt x    
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1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x x  

A tanult (vagy egy 

v{lasztott) szakma 

szab{lyainak veszélyei, 

{rtalmai 

 

1.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító sz{mú 

 

Foglalkoztat{s II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11499-12 

Foglalkoztat{s II. 

Foglalkoztat{s II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n

y
 

lé
te

sí
té

se
 

[
ll

{s
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

V{llalkoz{st hoz létre és működtet    x 

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít   x  

Di{kmunk{t végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei, 

munkav{llaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k x x   

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka) x x   

[ll{skeresési módszerek   x  

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkav{llal{shoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és 

nyugdíjbiztosít{si összefüggései 
x x   

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és 

p{lyav{laszt{si tan{csad{s)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban x x x x 

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat x x x x 

Inform{cióforr{sok kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Hat{rozotts{g x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Logikus gondolkod{s x x x x 

Inform{ciógyűjtés x x x x 
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2. Foglalkoztat{s II. tant{rgy        16 óra 

 

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a 

munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsaj{tít{s{ra. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok, 

együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott 

k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése, 

felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g. 

Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony. 

Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s: fajt{i: atipikus 

munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony, 

h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt 

bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő. 

Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si 

összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és 

j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. [ll{skeresés         4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si 

t{mogat{sok ismerete. 

Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél 

felépítése. 

[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai 

Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba 

történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe. 

Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó 

(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l 

(NPP).  

[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való 

törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj 

előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.  

Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.  

Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja, 

közfoglalkozat{s főbb szab{lyai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések, 

béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok). 

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni 

v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés, 

v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai. 

A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s, 

munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub, 

pszichológiai tan{csad{s. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

2.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepj{ték  x   

1.11. h{zi feladat   x  

 

2.1.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leír{s készítése  x   

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megold{sa  x   
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2.2. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11497-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11497-12 

Foglalkoztat{s I. 

Foglalkoztat{s I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkoz{ssal) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatv{nyt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s, 

együttműködés melletti munk{t végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran 

haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai p{rbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reag{l{s egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Nyelvi magabiztoss{g  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Inform{ciógyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkod{s      x   
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Foglalkoztat{s I. tant{rgy        64 óra/64 óra 

 

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkoz{st is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Tov{bb{ egyszerű 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s mellett képes legyen eredményesen végezni a 

munk{j{t.  

Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési elj{r{sokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanul{si 

készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 

szakm{j{hoz 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 {tismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolj{k azokat, hogy a 

munkav{llal{shoz kapcsolódóan az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot 

sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó egyszerű mondatokban történő v{laszok megfogalmaz{sa. A 

témakör elsaj{tít{sa révén a di{k alkalmass{ v{lik a munkavégzés sor{n az 

elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó {ltal 

idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 

illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő haszn{lattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz 

reag{lni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztoss{g csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos haszn{lata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra/10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagad{s, 

a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - haszn{lata révén a di{k képes lesz egzaktabb módon 

idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkoz{sban 

egyar{nt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az {ll{sinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva az a 3 alapvető 
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igeidő, a segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén 

alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tiszt{zó kérdéseket 

tudjon feltenni a munkahelyi meghallgat{s sor{n.  

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegennyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

  

A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a di{k 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 

nyelvtanul{si képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető t{rsalg{si témakörön keresztül valósul meg. 

Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott idegen nyelv 

struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök 

elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.  

Az elsaj{títandó témakörök: 

- személyes bemutatkoz{s 

- a munka vil{ga 

- napi tevékenységek, aktivit{s 

- étkezés, sz{ll{s 

 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si 

képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkav{llalói szókincs      20 óra/20 óra 

/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/ 

 

A 20 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 ór{s 3 alapozó témakör 

elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenci{val be tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. A témakör tananyag{nak 

elsaj{tít{sa révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi orsz{gban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
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formanyomtatv{ny kitöltését. Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmass{ teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről t{jékozódjon. A témakör tanul{sa sor{n közvetlenül 

a szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt kifejezéseket saj{títja el. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes 

tanterem, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott 

form{ban zajlik. 

 

3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységform{k. 

 

3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s)  

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanul{s  x   

1.8. szerepj{ték  x   

1.9. h{zi feladat x    

1.10. 
digit{lis alapú 

feladatmegold{s 
x    

 

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g
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so
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1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett x  x  
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feldolgoz{sa 

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélír{s x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10007-12 azonosító sz{mú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő 

kompetenci{k 

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 integr{lt 

módon haszn{l 
 x           

Egyszerű multimédi{s és kommunik{ciós 

alkalmaz{sokat kezel 
 x x          

Adatmentést végez, informatikai biztons{gi 

eszközöket haszn{l 
x x x          

LAN és WAN h{lózatokat haszn{l   x          

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai 

szöveget megért 
 x x          

Terveket, műszaki leír{sokat olvas, értelmez      x    x x x 

A munkavégzéssel összefüggő {ltal{nos 

szab{lyokat alkalmazza          x x x 

A munkahelyi minőségbiztosít{si előír{sokat 

alkalmazza 
         x x x 

Meghat{rozza a műveleti sorrendet és a 

felhaszn{landó anyagszükségletet 
         x x x 

Kiv{lasztja a munkafolyamathoz szükséges 

eszközöket, szersz{mokat, készülékeket 
         x x x 

Munkaműveletekről v{zlatos rajzot készít      x    x x x 

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi 

a technológiai alapműveletekhez szükséges 

méréseket 

          x  

Fém és műanyag munkadarabokat megmunk{l 

(v{g, fúr, forg{csol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol) 
         x  x 

Villamos és mechanikai kötéseket készít            x 

Kisgépeket, kéziszersz{mokat haszn{l a 

technológiai alapműveleteknél          x  x 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet          x x x 
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készít 

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktat{son          x x x 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, valamint a szakm{ra, 

szerelési-javít{si technológi{ra vonatkozó 

előír{sokat 

         x x x 

Részt vesz a tűzolt{sban, mentésben, elsősegélyt 

nyújt 
         x x x 

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív 

hulladékgyűjtés szab{lyait, a veszélyes 

anyagokra vonatkozó előír{sokat 

         x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

[ltal{nos munkavédelem          x x x 

[ltal{nos tűzvédelem          x x x 

Elsősegélynyújt{s          x x x 

Érintésvédelem          x x x 

Mechanikai mérések          x x x 

Műszaki {br{zol{s      x    x x x 

Műszaki dokument{ció      x    x x x 

Villamos és gépész rajzjelek      x    x x x 

[ltal{nos anyagismeret       x x  x  x 

Elektronikus mérőműszerek           x  

Finommechanikai elemek          x x x 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok 

kezelése 
         x x x 

Mechanikai mérőműszerek           x  

Szabv{nyok felépítése és rendszere  x     x     x  

Sz{mítógépek felépítése és alkalmaz{sa, 

periféri{k 
x            

Villamos gépek biztons{gtechnik{ja x         x x x 

Elektromechanikus mérőműszerek           x  

Elektrotechnikai alapismeretek    x x      x x 

Gépelemek      x    x  x 

Gy{rt{sismeret       x  x x  x 

Informatikai angol nyelv   x          

Mechanika          x  x 

Sz{mítógépes h{lózatok alkalmaz{sa, típusai   x          

Villamos mérések           x  

Elektronikus {ramkörök           x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése      x     x x 

Szakmai sz{mol{si készség    x x     x x x 

Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok 

értelmezése, megértése 
x x x       x x x 

Egyszerű kapcsol{si rajz olvas{sa, értelmezése      x     x x 

Informatikai alapismeretek x x x          

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Kézügyesség          x x x 

Erős fizikum          x  x 
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T[RSAS KOMPETENCI[K 

Prezent{ciós készség  x x        x  

Kommunik{ciós rugalmass{g  x x    x   x x x 

Nyelvhelyesség  x x    x    x  

MÓDSZER KOMPETENCI[K 

Logikus gondolkod{s  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 gyakorlattant{rgy 72 óra/72 óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

4.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a sz{mít{stechnika felhaszn{l{s{nak fő területeit, 

jelentőségét az ipari termelésben. A tanulók tudj{k felhaszn{lni informatikai 

ismereteiket a mindennapi szakmai gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a 

sz{mítógép hardver elemeit, legyenek képesek azok működtetésére. A tanulók 

ismerjék meg az oper{ciós rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A tanulók 

ismerjék és alkalmazz{k a különböző adathordozókat. Alkalmazz{k az oper{ciós 

rendszereket. Tudjanak kommunik{lni a LAN, WAN h{lózatokon is. A tanulók 

legyenek képesek informatikai eszközök kezelésére. Szerezzenek megfelelő alapot 

a szakmai informatikai feladatok megold{s{hoz. A tanulók legyenek képesek minél 

szélesebb körben alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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 sz{mítógép alkalmaz{si területei. 

A Neumann-elvű sz{mítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és periféri{k. 

Az utasít{sok felépítése és a végrehajt{s menete. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, periféri{k, h{ttért{rak. 

Könyvt{rszerkezet, kialakít{suk a h{ttért{rakon. 

Hardver alapismeretek. 

A sz{mítógép fő részei. 

Az alapkonfigur{ció kialakít{sa. 

Periféri{k csoportosít{sa. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

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

Szoftver alapismeretek: f{jlok, könyvt{rstruktúra, programok típusai, vezérlési 

módok. 

Oper{ciós rendszerek fogalma. 

Oper{ciós rendszer feladatai. 

Fontosabb oper{ciós rendszerek, jellemzőik. 
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Programok kezelése. 

[llom{nyműveletek. 

Adatmentés. 

Adatvédelem. 

 Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagol{s, archiv{l{s, adatvédelem. 

A szoftver- és a hardver-karbantartó segédprogramjai: víruskeresés és 

vírusirt{s, víruspajzs, lemezkarbantart{s. 

Egyszerű programok telepítése. 

 

4.3.2. Irodai alkalmaz{sok 36 óra/36óra 

Az irodai alkalmaz{sok haszn{lata feladatmegold{sok sor{n. 

Szövegszerkesztő alkalmaz{sok jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó be{llít{sok. 

Szövegbevitellel kapcsolatos szolg{ltat{sok. 

Form{z{si műveletek – karakterform{z{s. 

Form{z{si műveletek – bekezdésform{z{s. 

Stílusok haszn{lata. 

Tartalomjegyzék, {brajegyzék, t{rgymutató haszn{lata. 

Form{z{si műveletek – szakaszform{z{s. 

T{bl{zatok haszn{lata. 

Nyomtat{s. 

Objektumok beszúr{sa a dokumentumba. 

A prezent{ció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digit{lis effektusok. 

Vetítési be{llít{sok, anim{ció, slideshow. 

Az informatikai tevékenység sz{mítógépes dokument{l{sa. 

T{bl{zatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cell{k 

azonosít{sa, adattípusok. 

Az EXCEL program menü- és ikonsora. 

Lapok {tnevezése, m{sol{sa, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsm{sol{s, beépített list{k alkalmaz{sa.  

Sz{mform{tumok, cellaform{z{si lehetőségek.  

A cellatartalom módosít{sa. 

Képletek alkalmaz{sa, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkoz{sok, tartom{ny 

és munkalap hivatkoz{sok.  

Egyszerű függvények haszn{lata.  

Szerkesztési műveletek: cell{k, sorok és oszlopok törlése, beszúr{sa. Sorok és 

oszlopok elrejtése, cell{k védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények haszn{lata, m{sol{sa, egym{sba {gyaz{sa. 

A diagram fogalma, részei, típusai, form{z{sok.  
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Problémamegold{s t{bl{zatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés.  

 

4.3.3. Sz{mítógépes h{lózatok haszn{lata 18 óra/18óra 

H{lózati oper{ciós rendszerek. 

Felhaszn{ló r{kapcsolód{sa a h{lózatra. 

Windows az „egyenrangú” h{lózaton, a Windows NT. 

H{lózatok védelmi, megbízhatós{gi minősítése, oszt{lyoz{sa. 

Adminisztr{ció. 

Védelmi módszerek {ttekintése. 

Naplóz{s (a log f{jlok) és a tűzfalak. 

H{lózati könyvt{r és lemezkezelés, jogosults{gok, h{lózati nyomtat{s 

lehetőségei. 

Az Internet felépítése, szolg{ltat{sai.  

A szolg{ltat{sok fontosabb haszn{lati szab{lyainak megismerése.  

A böngésző programok navig{ciós eszközei és haszn{latuk. 

Keresőrendszerek haszn{lata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

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

protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, be{llít{sai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím be{llít{sa, levelek ír{sa. 

Levelek küldése, fogad{sa, megv{laszol{sa, tov{bbít{sa és törlése.  

Levélhez mellékletek csatol{sa és ezek fogad{sa. 

Levelek rendszerezése (törlés, mapp{kba rendezés, mentés). 

Az Interneten történő adat{tvitel lehetőségei, kommunik{ciós csatorn{k. 

F{jlok letöltése (FTP). 

Csevegés (Chat). 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Sz{mítógép terem 

 

4.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

C 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőad{s   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 
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1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanul{s  x  - 

1.9. szimul{ció   x - 

1.10. szerepj{ték   x - 

1.11. h{zi feladat   x - 

 

 

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
E

g
y

én
i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leír{s készítése  x  - 

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés  x  - 
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ir{nyít{ssal 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyj{ték  x  - 

 

4.6.A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

5. Műszaki ismeretek tant{rgy 90 óra/90 óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

5.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztons{gosan haszn{lj{k az 

elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és 

azok mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunk{l{si lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és 

alkalmas technológi{k kiv{laszt{s{ra. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz 

jelöléseket, legyenek képesek ön{lló egyszerű műhelyrajzok készítésére. 

Biztons{gosan tudj{k felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. 

Tevékenységük sor{n alkalmazzanak kézi szersz{mokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön 

kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tiszt{ban a minőségbiztosít{s 

jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

5.3.Témakörök  

 

5.3.1. Egyen{ramú {ramkörök      18 óra/18 óra 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma. 

Feszültség és potenci{l. 

Az elektromos {ram, {ramerősség. 

Ellen{ll{s és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos {ram hat{sai. 

[ramkör, mérések az {ramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellen{ll{s függése a vezető méreteitől és anyag{tól. 

Az ellen{ll{s hőmérsékletfüggése. 
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Az ellen{ll{s, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hat{sfok. 

Ellen{ll{sok terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellen{ll{sok soros kapcsol{sa. 

Eredő ellen{ll{s. 

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshat{r{nak kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellen{ll{sok p{rhuzamos kapcsol{sa. 

[ramosztó. 

[rammérő méréshat{r{nak kiterjesztése. 

Vegyes kapcsol{sok. 

Az {ram hőhat{sa. 

Az {ram vegyi hat{sa. 

Elektrolízis. 

Galv{nelemek. 

Akkumul{torok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshat{s, megoszl{s, {rnyékol{s. 

Kapacit{s. 

Kondenz{tor. 

Kondenz{torok kapcsol{sai. 

Kondenz{torok üzem{llapotai. 

Kondenz{torban t{rolt energia. 

Kondenz{torok típusai. 

 

5.3.2. M{gneses tér és v{ltakozó {ram 18 óra/18 óra 

M{gneses tér. 

[llandó m{gnes. 

Vezeték és tekercs m{gneses tere. 

M{gneses indukció és fluxus. 

M{gneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a m{gneses térben. 

Anyagok csoportosít{sa, m{gneses permeabilit{s. 

M{gnesezési görbe. 

M{gneses kör. 

A m{gneses tér és az {ram kölcsönhat{sa. 
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Az elektrom{gneses indukció. 

Mozg{si és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivit{sok soros és p{rhuzamos kapcsol{sa. 

Induktivit{sok be- és kikapcsol{si folyamatai. 

V{ltakozó feszültség elő{llít{sa. 

V{ltakozó feszültség és {ram jellemzői. 

Ellen{ll{s v{ltakozó {ramú körben. 

Induktivit{s v{ltakozó {ramú körben. 

F{ziseltérés a tekercs {rama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacit{s v{ltakozó {ramú körben. 

F{ziseltérés a kondenz{tor {rama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

V{ltakozó {ramú teljesítmények. 

F{zisjavít{s. 

H{romf{zisú v{ltakozó feszültség elő{llít{sa. 

H{romf{zisú v{ltakozó feszültség és {ram jellemzői. 

H{romf{zisú feszültségrendszerek. 

Transzform{torok. 

Villamos motorok és gener{torok. 

 

5.3.3. Szakrajz alapjai        18 óra/18 óra 

Műszaki dokument{ció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és haszn{latuk. 

Szabv{nyosít{s, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabv{nyos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon haszn{latos vonalak. 

Szabv{nybetűk, sz{mok és jelek. 

Feliratmező kialakít{sa. 

Rajzdokument{ció nyilv{ntart{sa. 

Vetületi, l{tszati és axonometrikus kép. 

A méretmegad{s elemei. 

Méretar{ny. 

A méretezés alapelvei. 

Lemezt{rgyak {br{zol{sa. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és p{rhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz oszt{sa. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 
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A műszaki v{zlat jellemzői, eszközei. 

Lemezt{rgy műszaki v{zlata. 

A vetületi {br{zol{s alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek {br{zol{sa. 

Forg{stestek vetületi {br{zol{sa.  

[br{zol{s metszetekkel. 

Gépelemek {br{zol{sa. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosít{s {br{zol{sa. 

Ék, retesz, bord{skötés {br{zol{sa. 

Szegek, csapszegek {br{zol{sa. 

Csap{gyak {br{zol{sa. 

Fogazott gépelemek {br{zol{sa. 

Nem oldható kötések {br{zol{sa. 

Hegesztési varratok {br{zol{sa. 

 

5.3.4. Fémek és ötvözetek      14 óra/14 óra 

Fémek {ltal{nos tulajdons{gai. 

Fémek csoportosít{sa fizikai jellemzőik alapj{n. 

A villamosiparban haszn{lt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmaz{llapot, olvad{spont. 

Olvad{s, dermedés, krist{lyosod{si form{k. 

Színfém és ötvözet. 

Szil{rdul{si görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik {ltal{nos jellemzői. 

A villamosiparban haszn{lt egyéb fémek {ltal{nos jellemzői. 

Szil{rds{g, rugalmas és maradó alakv{ltoz{s. 

Szil{rds{gi tulajdons{gok vizsg{lata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szil{rds{gi jellemzői. 

A villamosiparban haszn{lt egyéb fémek szil{rds{gi jellemzői. 

Megmunk{lhatós{g, alakíthatós{g.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunk{l{si jellemzői. 

A villamosiparban haszn{lt egyéb fémek megmunk{l{si jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban haszn{lt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózió{llós{g, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-{llós{gi tulajdons{gai. 

A villamosiparban haszn{lt egyéb fémek korrózió-{llós{gi jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban haszn{lt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 
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5.3.5. Nemfémes anyagok      12 óra/12 óra 

Nemfémes anyagok {ltal{nos tulajdons{gai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdons{gai, jellemzői, csoportosít{sa. 

Villamos szil{rds{g. 

G{znemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 

Levegő villamos szigetelési tulajdons{gai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

Szil{rd szigetelőanyagok: üveg, porcel{n, papír, textil, gumi. 

Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

Porcel{n villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdons{gai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző 

tulajdons{gai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosít{suk. 

Termoplasztikus műanyagok fajt{i, jellemzői, elő{llít{sa, megmunk{l{sa, 

alkalmaz{sa. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajt{i, elő{llít{sa, megmunk{l{sa, 

alkalmaz{sa.  

  

5.3.6. Minőségbiztosít{s       10 óra/10óra 

A minőség fogalma, jentősége a gazdas{gban. 

A teljes körű minőségszab{lyoz{s. 

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoris{g és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhaszn{l{suk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszab{lyoz{sban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokument{l{sa. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gy{rt{sközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gy{rt{sközi ellenőrzés. 
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Mintavétel és mintanagys{g. 

Minőségszab{lyoz{s. 

Minőségpolitika. 

A minőségszab{lyoz{s stratégi{i. 

A minőségszab{lyoz{sban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek {ttekintése. 

Elj{r{si utasít{sok fajt{i, kidolgoz{sa, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a v{llalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsít{s fogalma, jelentősége, módszerei, elj{r{sai. 

A minőségtanúsít{s feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 

 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

5.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőad{s   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanul{s  x  - 

1.9. szimul{ció   x - 

1.10. szerepj{ték   x - 

1.11. h{zi feladat   x - 
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5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leír{s készítése  x  - 

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     
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5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

 

5.6.A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Műszaki gyakorlatok tant{rgy 108 óra/ 108óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

6.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szab{lyait. A tanulók 

legyenek tiszt{ban az adott munkahelyi környezet veszélyforr{saival. Tarts{k be a 

biztons{gos munkavégzéshez szükséges magatart{si szab{lyokat. A tanulók 

ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunk{l{si lehetőségeit. 

Tevékenységük sor{n alkalmazzanak kézi szersz{mokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön 

kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a mérés 

fogalm{t, jellemzőit, jelentőségét. L{ss{k a tevékenységhez kapcsolódó 

munkafolyamatokat. Tudj{k a r{juk bízott szersz{mokat rendeltetésszerűen 

haszn{lni, azok {llapot{ra vigy{zni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan 

b{nni. V{ljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntart{sa. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3.Témakörök  

 

6.3.1. Anyagok és szersz{mok 54 óra/54óra 

Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. 

Felület előkészítése, egyengetés, csiszol{s.  

Előrajzol{s, furatok helyének jelölése lemezmunk{kn{l. 

Lemez leszab{sa, v{g{sa lemezollóval, fémfűrésszel. 

Sorj{z{s, pontos méret kialakít{sa kézi megmunk{l{ssal, reszelővel.  

Furatok előfúr{sa, fúr{sa, süllyesztése kézi és {llv{nyos fúrógéppel. 

Lemezalkatrészek alakra hajlít{sa sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és z{rtszelvények darabol{sa, méretre v{g{sa, sorj{z{sa.  
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Sarokcsiszoló haszn{lata darabol{shoz, sorj{z{shoz, pontos méret, előírt felület 

kialakít{s{hoz.  

Illesztési felületek kialakít{sa kézi és kisgépes megmunk{l{ssal, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel. 

Furatok középpontj{nak előrajzol{sa. 

Fúr{s, süllyesztés, sorj{z{s kézi és {llv{nyos fúrógéppel. 

Csigafúró kiv{laszt{sa, ellenőrzése, élezése.  

Forg{csol{si sebesség helyes megv{laszt{sa. 

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) 

megmunk{l{sa, lev{g{sa megfelelő szögben, sorj{z{sa.  

Műanyag alkatrészek előrajzol{sa, fúr{sa. 

Védőcső hajlít{sa előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 

Vezetékek k{belek leszab{sa, vezetékvég csupaszít{sa. 

Érvéghüvelyezés. 

  

6.3.2. Mérések 18 óra/18 óra 

Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunk{l{sa közben. 

Hosszús{gmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek {tjelölése a 

munkadarabra. 

Mérőszalag, lézeres t{vols{gmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer 

haszn{lata, pontos leolvas{sa. 

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. 

Hengeres felületek {tmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. 

Vízszintes és függőleges ir{nyok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, 

lézeres kitűző haszn{lat{val. 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. 

Munkadarab szögben v{g{sa jelölés nélkül gérv{gó l{d{ban.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. 

Méret ellenőrzése idomszerrel. 

Feszültségkémlelő műszer haszn{lata vezetékek és csatlakoz{sok ellenőrzésére. 

[ram- és feszültségmérés multiméterrel. 

[rammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosít{sa, folytonoss{guk vizsg{lata. 

Vezeték, kötések ellen{ll{s{nak mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatsz{m{nak mérése digit{lis fordulatsz{m-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, szersz{mai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsol{sa húzószegeccsel 

(popszegeccsel).  
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A szegecs méretének helyes megv{laszt{sa. 

Menetes alkatrészek {br{zol{sa.  

Csavarok fajt{i, adatai. 

Csavarkötések fajt{i, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szersz{mok. 

Menetkészítés eszközei és szersz{mai. 

A menetfúr{s és a menetmetszés. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsol{sa önmetsző csavarokkal. 

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakít{sa. 

Csavarkötés kialakít{sa zs{kfurattal és {tmenő menetes furattal. 

Csavarkötés létesítése csavarany{val.  

Csavarbiztosít{si lehetőségek alkalmaz{sa (rugós al{tét, ellenanya, koron{s 

anya). 

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajt{i. 

Ragaszt{si elj{r{sok. 

Ragaszt{si elj{r{sok gyakorl{sa. 

A forraszt{s, mint elektromos és mechanikai kötés. 

A forraszt{s anyagai, segédanyagai és eszközei. 

A forraszt{s művelete. 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. 

Huzal-előkészítés, szigetelés elt{volít{sa. 

A huzaloz{s szersz{mai, v{g{s, csupaszít{s, préselés szersz{mai. 

Huzaloz{s k{belform{kkal; k{beltörzs készítés, k{belform{k rögzítése. 

Csatlakozók csoportosít{sa, kiv{laszt{suk szempontjai. 

Csatlakozók kialakít{sa. 

Csatlakozó k{belek készítése, ellenőrzése. 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazd{lkodó szervezetnél 

6.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

C 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőad{s   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 
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1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanul{s  x  - 

1.9. szimul{ció   x - 

1.10. szerepj{ték   x - 

1.11. h{zi feladat   x - 

 

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leír{s készítése  x  - 

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyj{ték  x  - 
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4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

 

6.6.A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
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A  

10023-12 azonosító sz{mú 

 

Épületvillamoss{gi szerelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 10023-12 azonosító sz{mú, Épületvillamoss{gi szerelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök 

oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

10023-12 

Épületvillamoss{gi 

szerelés 

Épületvillamoss{gi 

szerelés 

Épületvillamoss{gi 

szerelés 

gyakorlat 

Épületvillamoss{gi mérések 
V{llalkoz{si 

ismeretek 

Ipari 

elektronika 

Elektro-

technikai 

sz{mít{s

ok 

C
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 v
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b
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E
le

k
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o
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n
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Csatlakozó vezetéket 

létesít 
    x               

Fogyaszt{smérő helyet 

alakít ki 
    x               

Lak{s és épület elosztó 

berendezést szerel 
    x               

Erős{ramú és 

gyenge{ramú alapszerelést 

létesít 

     x              

Villamos szerelvényeket 

helyez el és szerel 
     x              

Fogyasztói berendezések 

részére csatlakozóhelyeket 

alakít ki 

     x              

Kisk{bel- és      x              
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vezetékh{lózatot alakít ki, 

javít, karbantart 

Épület villamos 

berendezést szerel, javít, 

karbantart, kezelését 

betanítja 

     x              

Vil{gít{si berendezést 

szerel 
     x              

Szabadvezetéki csatlakozó 

vezetéket létesít az 

érvényes előír{sok szerint 

x                   

K{beles csatlakozó 

vezetéket létesít 
x                   

Víz és tűzz{ró 

k{bel{tvezetést készít 
x                   

Külső vill{mh{rító 

berendezést szerel 
       x            

Belső vill{mvédelmet 

alakít ki 
       x            

A munka megkezdése 

előtt, a munkafolyamatban 

és a munka {tad{s{hoz 

szükség szerint méréseket 

és vizsg{latokat végez 

        x           

Üzemi ellenőrző méréseket 

és vizsg{latokat végez 
         x          

Hiba meghat{roz{shoz 

méréseket, vizsg{latokat 

végez 

          x        x 

Érintésvédelmi 

(hibavédelmi) rendszert, 

eszközt szerel, telepít 

      x            x 

Szerelői ellenőrzést végez,            x        
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azt dokument{lja 

Betartja a szersz{mok és 

személyi biztons{gi 

felszerelés haszn{lat{ra 

vonatkozó előír{sokat 

      x             

Figyelembe veszi és 

betartja az érvényben lévő 

előír{sokat 

       x  x  x        

Alkalmazza a 

v{llalkoz{sok 

tevékenységére vonatkozó 

jogszab{lyokat 

            x x x     

Munkavégzés szab{lyai      x              

Szabadvezeték- és 

k{belh{lózat 
x                   

Szerelési technológi{k  x    x              

Villamos dokument{ció      x    x  x        

Villamos mérések         x x x x    x x x  

Villamos szerelési anyagok  x    x              

V{llalkoz{si ismeretek  x    x       x x x     

Villamos szerelvények  x x   x              

Villamos mérések 

elvégzése 
        x x x x        

Villamos h{lózatok 

(erős{ramú-, 

épületinformatikai-, 

épületautomatikai-, jelző, 

szabadvezeték-, k{bel 

h{lózatok) kialakít{sa, 

javít{sa, karbantart{sa 

    x x              

Villamos anyagok, 

szerelvények, 

berendezések haszn{lata 

     x              
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Műszaki dokument{ció 

olvas{sa, értelmezése, 

folyamat{bra készítése 

 x    x             x 

Mérőeszközök, -műszerek,  

-berendezések haszn{lata 
        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 

(diagnosztiz{l{s) 
          x         

Kontroll 

(ellenőrzőképesség) 
        x x x x        

Körültekintés, 

elővigy{zatoss{g 
      x  x x x x        
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7. Épületvillamoss{gi szerelés tant{rgy     162 óra/ 154óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

7.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a villamos-energia elő{llít{s{nak módjait, eloszt{s{t és 

ipari, h{ztart{si alkalmaz{s{nak lehetőségeit. A tanulók az épületek {ramkör 

kialakít{s{ra és vil{gít{si {ramköreinek szerelésére vonatkozó elméleti alapok 

segítségével tudj{k megoldani az {ramkörök gyakorlati kialakít{s{t. Képesek 

legyenek a témakörhöz kapcsolódó műszaki dokument{ció olvas{s{ra, 

értelmezésére, készítésére. A tanulók a széles körű villanyszerelői tevékenységek 

közül először a h{ztart{sokban megjelenő mindennapos alkalmaz{sokkal 

tal{lkozzanak, kapjanak kedvet a szakmai munk{hoz, l{tva annak szépségeit, 

szakmais{g{t, felelősségét. 

A tanulók ismerjék meg a kommun{lis és lakóépületek h{lózatra 

csatlakoztat{s{nak lehetőségeit, kialakít{s{t. Elméleti ismereteik alapj{n 

készüljenek fel a villamos {ramkörök kialakít{s{ra, z{rlat- és érintésvédelmének 

(hibavédelmének) gyakorlati megvalósít{s{ra. A munkaműveletekhez 

meghat{rozz{k a műveleti sorrendet, anyag és eszköz szükségletet. Részletes 

szakmai ismereteket szerezzenek a vill{mvédelem célj{ról, módjairól, 

megvalósít{si lehetőségeiről. 

A tanulók rendszerében és minőségében is l{ss{k a lak{sok villamos fogyasztóinak 

energia ell{t{s{t, működtetését, védelmi megold{sait. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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 elő{llít{sa, útja, alkalmaz{si területei. 

Erőművek feladata, típusai. 

A villamos h{lózat részei, feladatuk. 

A villanyszerelő tevékenységi területei. 

Az épületvillamoss{gi szerelő, a villamos h{lózat-szerelő és a villamos 

berendezés szerelő feladatai. 

A közcélú h{lózatra csatlakoz{s feltételei, csatlakozók fajt{i, méretezése. 

Légvezetékes, földk{beles csatlakoz{s jellemzői. 

Földelések fajt{i, azok jellemzői. 

Földelés készítése. 

Az első becsatlakoz{si pont meghat{roz{sa, z{rlatvédelemmel ell{t{sa. 

Lak{s villamos belső {ramköreinek kialakít{sa. 
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Lak{s villamos belső {ramkör kialakít{s{nak szempontjai, szelektivit{s, 

szakszerűség. 

Lak{s érintésvédelem kialakít{s{nak lehetőségei, null{z{s, EPH kialakít{sa. 

A fogyaszt{smérők elhelyezésének szempontjai, fogyaszt{smérőhely 

kialakít{sa. 

Földk{beles csatlakozó létesítése terv alapj{n. 

Végz{r{s és le{gaz{s készítése, feliratoz{s, homok{gy készítése, tégl{z{s, 

jelzőszalag elhelyezése, dokument{l{s. 

Tűzszakaszokn{l a k{belek {tvezetésének megold{sa, tűzz{r{s. 

 

7.3.2. Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések 70 óra/ 74óra 

Munkaműveletekről v{zlatos rajz készítése. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghat{roz{sa. 

A szerelési munk{k munkaf{zisokra bont{sa, a műveleti sorrend 

meghat{roz{sa. 

A munk{hoz szükséges időszükséglet és szerelői létsz{m meghat{roz{sa. 

Erő{tviteli és informatikai h{lózat kialakít{s{ra vonatkozó előír{sok 

alkalmaz{sa a szerelésnél. 

Ipari- és h{ztart{si fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

A beltéri és kültéri vil{gít{si berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Az elosztó berendezés alapvető fajt{i, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai, 

védettsége. 

Műszaki dokument{ció olvas{sa, értelmezése, készítése. 

A vil{gít{si alapkapcsol{sok, ill. azok kibővített form{inak, valamint vil{gít{si 

vezérlések szerelése. 

Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú 

{ramkörök szerelése, javít{sa. 

Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa 

a munkatevékenységhez. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint. 

A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai. 

 

7.3.3. Érintésvédelem (Hibavédelem) 34 óra/34óra 

Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. 

Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előír{sok. 

Az {ramütés és az {ramütés elleni védelem. 

Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. 

TT rendszer jellemzői. 

TN rendszer jellemzői. 

IT rendszer jellemzői. 
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EPH fogalma, kialakít{sa. 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

[ram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gy{rtm{nyok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakít{sa. 

Érintésvédelmi oszt{lyok. 

Kommun{lis és lakóépületek érintésvédelmi szab{lyzata. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Védővezető {llapot{nak ellenőrzése. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Földelési ellen{ll{s, hurok impedancia mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 

Érintésvédelem felülvizsg{lata. 

Érintésvédelmi rendszer dokumentumai. 

Villamos balesetek, mentés. 

Elsősegélynyújt{s. 

 

7.3.4. Vill{mvédelem 18 óra/18óra 

Külső vill{mvédelmi berendezés szerelése. 

Vill{m, mint jelenség. 

A vill{m jellemzői. 

Vill{mvédelemre vonatkozó kötelező előír{sok. 

Külső vill{mvédelem fogalma, jellemzői, elemi. 

Vill{mvédelem dokument{ciója. 

Külső vill{mvédelem kialakít{s{nak ütemezése. 

Vill{mvédelmi földelő építkezés alatti kialakít{sa, ellenőrzése. 

Tervdokument{ció alapj{n vill{mvédelmi felfogó telepítése, karbantart{sa. 

Levezető telepítése, karbantart{sa. 

Földelés telepítése, ellenőrzése. 

Vizsg{ló-csatlakozó telepítése. 

Vill{mvédelem műszeres ellenőrzése. 

Belső vill{mvédelem kialakít{sa. 

Belső vill{mvédelem kialakít{s{ra vonatkozó igények. 

B, C és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa. 

Belső vill{mvédelmi fokozatok jellemzői, szelektivit{sa. 

A magasban végzett munk{kra vonatkozó munkavédelmi szab{lyok és a 

szersz{mok haszn{lat{ra vonatkozó előír{sok betart{sa. 

 

7.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazd{lkodó szervezetnél. 
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7.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   X - 

1.2. kiselőad{s X   - 

1.3. vita  X  - 

1.4. szemléltetés   X - 

1.5. projekt X   - 

1.6. kooperatív tanul{s  X  - 

1.7. h{zi feladat   X - 

 

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leír{s készítése  x  - 

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.5. Szöveges előad{s egyéni  x  - 
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felkészüléssel 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

 

7.6.A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Épületvillamoss{gi szerelés gyakorlata tant{rgy 648 óra/722óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

8.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók a gyakorlatban is alkalmazz{k elméleti ismereteiket. Vegyenek részt a 

kommun{lis és lakóépületek h{lózatra csatlakoztat{s{nak kialakít{s{ban. 

Készítsenek z{rlat- és érintésvédelmet (hibavédelmet) a villamos {ramkörökhöz. 

Gyakorlati tevékenységükhöz készítsenek munkaműveleti tervet, hat{rozz{k meg 

az agyag és eszköz szükségletet. Ismerjék meg a vill{mvédelem módjait, 

alkalmazz{k a belső vill{mvédelem eszközeit. Szakmai tevékenységüket 

dokument{lj{k. 
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8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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 band{zsol{s és szorító kötés készítése. 

Szigetelt légvezetéken kötőelemekkel told{s, csatlakoztat{s készítése. 

Kereszttartó szerelése. 

Légk{bellel történő csatlakozó vezeték kialakít{sa. 

Földk{bellel történő csatlakozó vezeték kialakít{sa. 

Felsz{lló-, elosztó fővezeték szerelése. 

Kötések, csatlakoztat{sok szakszerű kialakít{sa. 

Földelés készítése. 

Az első becsatlakoz{si pont meghat{roz{sa, z{rlatvédelemmel való ell{t{sa. 

Null{z{s, EPH kialakít{sa. 

A fogyaszt{smérők elhelyezésének szempontjai. 

Földk{beles csatlakozó létesítése terv alapj{n. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Végz{r{s és le{gaz{s készítése, feliratoz{s, homok{gy készítése, tégl{z{s, 

jelzőszalag elhelyezése, dokument{l{s. 

A k{bel szerelésénél víz{tvezetés, tömítés készítése. 

Tűzszakaszokn{l a k{belek {tvezetésének megold{sa, tűzz{r{s. 

A szersz{mok és az egyéni védőeszközök haszn{lata. 

 

8.3.2. Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések I. 125 óra/140 óra 

Műszaki dokument{ció olvas{sa, értelmezése készítése. 

Épületek alap- és metszetrajzai. 

Épületvil{gít{si rajz és tervjelez. 

Lak{svil{gít{si tervek rajzai. 

Épületvil{gít{si tervek olvas{sa. 

H{ztart{si berendezések dokument{ciója, értelmezése, alkalmaz{sa. 

Erő{tviteli berendezések dokument{ciója, értelmezése, alkalmaz{sa. 

Dokument{ció {ttekintése. 

Épületvil{gít{si terv fogalma. 

Munkaműveletekről v{zlatos rajz készítése. 

Technológiai v{zlat. 

Technológiai sorrend, anyagszükséglet, eszközigény, időigény. 

Helyszíni felmérés végzése. 

A munkaterületet {tvétele és felmérése. 

Alaprajzok, szerelési rajzok, műszaki leír{s. 
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[ltal{nosnak megfelelő feltételek vizsg{lata. 

Helyi saj{toss{gok. 

Fizikai méretek, igény szerinti elhelyezési tervezet. 

Munkavédelmi-, biztons{gtechnikai {tvétel. 

Különleges helyiségek saj{toss{gai. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghat{roz{sa. 

A szerelési munk{k munkaf{zisokra bont{sa, a műveleti sorrend 

meghat{roz{sa. 

A munk{hoz szükséges időszükséglet és szerelői létsz{m meghat{roz{sa. 

Munka- és balesetvédelmi előír{sok betart{sa, betartat{sa. 

 

8.3.3. Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések II. 128 óra/142óra 

Erő{tviteli és informatikai h{lózat kialakít{s{ra vonatkozó előír{sok 

alkalmaz{sa a szerelésnél. 

Erő{tviteli h{lózatok fogalma. 

Erő{tviteli h{lózatok fajt{i. 

Erő{tviteli h{lózatok jellemzői. 

Ipari- és h{ztart{si erő{tviteli h{lózatok minőségi különbségei. 

Ipari- és h{ztart{si erő{tviteli h{lózatok szerelvényei, készülékei. 

Falon kívüli szerelési módok alkalmaz{sa. 

Falon kívüli szerelési módok jellemzői, előnyei, h{tr{nyai. 

Falon kívüli szerelési módok fajt{i. 

Falon kívüli szerelés védőcső nélkül. 

Falon kívüli szerelés védőcsővel. 

Falon kívüli szerelés padló feletti szerelési technológi{val. 

Falon kívüli szerelés anyagai. 

Falon kívüli szerelés szerelvényei. 

Falon kívüli szerelés IP fokozatai. 

Falba süllyesztett szerelési módok alkalmaz{sa. 

Falba süllyesztett szerelési módok jellemzői, előnyei, h{tr{nyai. 

Falba süllyesztett szerelési módok fajt{i. 

Falba süllyesztett szerelés védőcső nélkül. 

Falba süllyesztett szerelés védőcsővel. 

Falba süllyesztett szerelés padló feletti szerelési technológi{val. 

Falba süllyesztett szerelés anyagai. 

Falba süllyesztett szerelés szerelvényei. 

Falba süllyesztett szerelés IP fokozatai. 

Falba süllyesztett, falon kívüli szerelés munka- és balesetvédelmi előír{sai. 
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8.3.4. Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések III. 125 óra/140 óra 

H{ztart{si fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

H{ztart{si fogyasztók fajt{i. 

H{ztart{si fogyasztók energia igénye. 

H{ztart{si fogyasztók anyag igénye. 

H{ztart{si fogyasztók szerelvényei. 

Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

Ipari fogyasztók fajt{i. 

Ipari fogyasztók energia igénye. 

Ipari fogyasztók anyag igénye. 

Ipari fogyasztók szerelvényei. 

Ipari fogyasztók védettsége. 

Ipari-, h{ztart{si fogyasztók szerelésének munka- és biztons{gtechnikai 

előír{sainak betart{sa, betartat{sa. 

A vil{gít{si alapkapcsol{sok, ill. azok kibővített form{inak, valamint vil{gít{si 

vezérlések szerelése. 

A jó megvil{gít{s követelményei. 

A helyiség vil{gít{si követelményeinek meghat{roz{sa. 

A helyiség természetes és mesterséges megvil{gít{si viszonyai, igényei. 

Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú 

{ramkörök szerelése, javít{sa. 

Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú 

{ramkörök jellemzői. 

Izzól{mp{s {ramkörök fajt{i, alapkapcsol{sok. 

Fénycsöves {ramkörök fajt{i, alapkapcsol{sok. 

A LED jellemzői, {ramköri saj{toss{gai, előnyei. 

Nagyteljesítményű fényforr{sok. 

Nagyteljesítményű fényforr{sok alkalmaz{sa, {ramkörei, védettsége. 

A beltéri és kültéri vil{gít{si berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Kültéri vil{gít{si berendezések fajt{i, alkalmaz{si területei. 

Kültéri vil{gít{si berendezések {ramkörei. 

Kültéri vil{gít{si berendezések energia igénye. 

Kültéri vil{gít{si berendezések védettsége. 

 

8.3.5. Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések IV. 125 óra/140 óra 

Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa 

az adott munkatevékenységhez. 

Anyagok felmérése, ellenőrzése. 

Szükség szerint ellenőrzés szemrevételezéssel, műszeresen. 

Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n. 

Dokument{ció alapj{n technológia ismertetése, jellemzőinek meghat{roz{sa. 
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A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa. 

A szükséges eszközök munkavédelmi- biztons{gtechnikai megfeleltetése. 

A munkavégzés sor{n az eszközök haszn{lat{ra vonatkozó munkavédelmi-, 

balesetvédelmi előír{sok betart{sa, betartat{sa. 

Feliratok készítése, elhelyezése. 

Műszaki utasít{s alapj{n feliratok beszerzése, azonosít{sa, előír{s szerinti 

elhelyezése. 

A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai. 

Az előírt feladatok tartozó mérések elvégzése. 

A mérési feladathoz tartozó biztons{gtechnikai feltételek megteremtése. 

A mérési feladathoz tartozó biztons{gtechnikai feltételek betart{sa, betartat{sa. 

A villamos mérés fokozott biztons{gi előír{sai. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv formai előír{sai, tartalma, szakszerűsége. 

 

8.3.6. Érintésvédelem (Hibavédelem)     55 óra/60 óra 

Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. 

Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előír{sok. 

Az {ramütés és az {ramütés elleni védelem. 

Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. 

TT rendszer jellemzői. 

TN rendszer jellemzői. 

IT rendszer jellemzői. 

EPH fogalma, kialakít{sa. 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

[ram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gy{rtm{nyok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakít{sa. 

Érintésvédelmi oszt{lyok. 

Kommun{lis és lakóépületek érintésvédelmi szab{lyzata. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Védővezető {llapot{nak ellenőrzése. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Földelési ellen{ll{s, hurok impedancia mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 

Érintésvédelem felülvizsg{lata. 

Érintésvédelmi rendszer dokumentumai. 

Villamos balesetek, mentés. 

Elsősegélynyújt{s. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések. 
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8.3.7. Vill{mvédelem       40 óra/40 óra 

Külső vill{mvédelmi berendezés szerelése. 

Tervdokument{ció alapj{n vill{mvédelmi felfogó telepítése, karbantart{sa. 

Levezető telepítése, karbantart{sa különböző típusú levezetők esetén. 

Földelés telepítése különböző típusú földelők esetén. 

Vizsg{ló-csatlakozó telepítése, mechanikai védelem kialakít{sa. 

Belső vill{mvédelem kialakít{sa. 

B, C típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa. 

D típusú túlfeszültség levezető ön{lló szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa. 

A magasban végzett munk{kra vonatkozó munkavédelmi szab{lyok és a 

szersz{mok haszn{lat{ra vonatkozó előír{sok betart{sa. 

 

8.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazd{lkodó 

szervezetnél 

 

8.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK6. pont 

lebont{sa, 

pontosít{sa) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett  x  - 
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feldolgoz{sa 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

 

8.6.A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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9. Épületvillamoss{gi mérések gyakorlat 88 óra/104óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

9.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg és alkalmazz{k az épületek villanyszerelésénél szükséges 

méréseket. A mérési feladatok keretében alkalmazz{k a munka megkezdése előtt a 

munkafolyamatokban és a munka {tad{s{hoz szükséges méréseket és 

vizsg{latokat. A biztons{gi előír{sok betart{s{val végezzenek a tanulók üzemi 

ellenőrző méréseket. A tanulók végezzenek hiba meghat{roz{st. A szerelői 

ellenőrzést az előír{soknak megfelelően, szakszerűen végezzék. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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 

{tad{s{hoz szükség szerint mérések és vizsg{latok végzése  

 16 óra/20 óra 

Munkaterület {tvétele, felmérése. 

A munka megkezdéséhez szükséges dokumentumok kikérése, elemzése. 

Szükség esetén helyi kísérő igénylése. 

Mérési biztons{gtechnika biztosít{sa. 

Mérési feladathoz mérőeszközök biztosít{sa. 

Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 

Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztons{gtechnikai feltételek biztosít{sa, 

betart{sa. 

Vezetőfolytonoss{g ellenőrzése. 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 

Folytonoss{gi méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 

Feszültség alatti h{lózaton mérési elj{r{ssal a f{zisvezető, f{zispont 

megkeresése. 

H{romf{zisú {ramkörben f{zissorrend meghat{roz{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

 

9.3.2. Üzemi ellenőrző mérések és vizsg{latok végzése  24 óra/28 óra 

A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiv{laszt{sa. 

Az ellenőrző mérések és vizsg{latok biztons{gos feltételeinek megteremtése. 

A terhelő {ram közvetlen {ramméréssel, lakatfogóval, {ramv{ltó 

közbeiktat{s{val való meghat{roz{sa. 

Hat{sos teljesítmény, villamos fogyaszt{s mérése, mérési eredményekből 

meddő- és l{tszólagos teljesítmény sz{mít{sa. 
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Közvetlen és közvetett mérési módszerek. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Hurokellen{ll{s mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Földelési ellen{ll{s mérése. 

Megvil{gít{s mérése. 

Feszültség alatti tevékenység biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, 

betartat{sa. 

Mért eredmények elemzése, értékelése. 

Mért eredmények dokument{l{sa. 

 . 

9.3.3. Hiba meghat{roz{shoz mérések, vizsg{latok elvégzése 24 óra/28 óra 

Hib{s készülék, berendezés, eszköz {tvétele. 

Hibajelenségre vonatkozó inform{ciók. 

Műszaki leír{s, készülék dokument{ció, h{lózati jellemzők. 

Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsg{latok elvégzése. 

Mechanika mérések. 

Villamos mérések. 

Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 

Feszültségmérés, {ramfelvétel mérése, ellen{ll{smérés. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Folytonoss{gi vizsg{lat. 

Feszültség alatti tevékenység biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, 

betartat{sa. 

Hiba helyének meghat{roz{sa. 

Hiba meghat{roz{sa. 

 

9.3.4. Szerelői ellenőrzés végzése, dokument{l{sa   24 óra/28 óra 

A berendezés ellenőrzése megtekintéssel ({ltal{ban kikapcsolt {llapotban). 

A berendezés ellenőrzése dokument{ció alapj{n. 

A berendezés épségének ellenőrzése. 

Az {ramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 

A tűzg{tló szerkezet és a hőhat{s elleni védelem ellenőrzése. 

A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 

A védelmi és ellenőrző eszközök kiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

A lev{lasztó és kapcsoló eszközök kiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

A külső hat{sokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 

A dokument{ció, feliratok, jelölések és inform{ciós anyagok meglétének 

ellenőrzése. 

A vezeték csatlakoz{sok ellenőrzése. 

A hozz{férhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 

A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonoss{g{nak vizsg{lata. 

A villamos berendezés szigetelési ell{t{s{nak vizsg{lata. 
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Az {ramkörök elv{laszt{s{val megvalósított védelmének vizsg{lata a SELV és 

PELV esetében. 

A védőelv{laszt{s vizsg{lata. 

A padlóh{lózat és a fal ellen{ll{s{nak vizsg{lata. 

A t{pforr{s önműködő lekapcsol{s{nak vizsg{lata. 

A villamosszil{rds{g vizsg{lata. 

A polarit{s vizsg{lata. 

A hőhat{sok vizsg{lata. 

A feszültségesés vizsg{lata. 

A működés vizsg{lata. 

A szakmai előír{soknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 

dokument{l{sa. 

 

9.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazd{lkodó szervezetnél 

 

9.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

9.6.A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10. V{llalkoz{si ismeretek 32 óra/32 óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók készüljenek fel a gazdas{g kihív{saira. Ismerjék meg a v{llalkoz{sok 

jellemzőit. A v{llalkoz{s feltételei mellett l{ss{k az egyes v{llalkoz{si form{k 

előnyeit, h{tr{nyait. A tanulóknak legyen r{l{t{suk a v{llalkoz{sok 

gazd{lkod{s{ra. Ismerjék a tanulók a gazdas{gi tevékenységek kialakít{s{ban, 

működtetésében a PR tevékenység fontoss{g{t. 

 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. V{llalkoz{s környezete, személyi feltételei, v{llalkoz{si form{k 

 12 óra/12óra 

Jogi ismeretek alapfogalmai. 

Mag{njog – polg{ri jog, csal{djog. 

Közjog – alkotm{nyjog, {llamigazgat{si jog, pénzügyi jog, büntetőjog. 

Munkajog –  

- munkaviszony keletkezése, megszüntetése 

- a munkavégzés szab{lyai 

- a munkaidő 

- a munka díjaz{sa 

- k{rtérítési felelősség 

- foglalkoztat{s elősegítése 

V{llalkoz{sok fogalma. 

V{llalkoz{s környezete, személyi feltételei. 

V{llalkoz{si form{k. 

Egyéni v{llalkoz{sok. 

T{rsas v{llalkoz{sok. 

V{llalkoz{sok alapít{sa és megszüntetése. 

 

10.3.2. V{llalkoz{sok gazd{lkod{sa 10 óra/10 óra 

 

A v{llalkoz{sok eszközei és forr{sai. 

Pénzgazd{lkod{s, sz{mvitel. 

Bizonylati rend. 

Költségkalkul{ció és {rképzés. 

V{llalkoz{sok adóz{sa. 
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T{rsadalombiztosít{s és nyugell{t{s. 

Költségkalkul{ció és {rképzés. 

 

10.3.3. V{llalkoz{sok PR tevékenysége 10 óra/10 óra 

A v{llalkoz{s stratégi{ja. 

Marketing. 

Piacelemzés, piackutat{s. 

Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis). 

Az üzleti terv előkészítése, felépítése. 

Az üzleti terv megvalósul{sa, ellenőrzése, visszacsatol{sa. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

10.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

 

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

 

10.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11. Ipari elektronika tant{rgy        32 óra/32óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg az ir{nyít{stechnikai alapfogalmakat. Saj{títs{k el az 

elektronikus {ramkörök elemeinek működését, {ramköri saj{toss{gait. Ismerjék 

meg az analóg és digit{lis {ramköröket, azok alkalmaz{sait. Rendelkezzenek elég 

elméleti tud{ssal a szakm{ban alkalmazott elektronikus eszközök, berendezések, 

rendszerek telepítéséhez, működtetéséhez. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Elektronikai alapok 16 óra/16 óra 

Ir{nyít{stechnikai alapfogalmak. 

A vezérlés jellemzői. 

A szab{lyoz{s jellemzői. 

A vezérlés, szab{lyoz{s gyakorlati alkalmaz{sai. 

Kétpólusok. 

Négypólusok. 

Passzív és aktív {ramkörök. 

Félvezető {ramköri elemek. 

Félvezető anyagok. 

Félvezető diód{k. 

Tranzisztorok. 

Egyéb félvezető eszközök. 

 

11.3.2. Analóg alap{ramkörök 8 óra/8 óra 

Erősítő alapkapcsol{sok – 

- közös emitteres alapkapcsol{sok 

- közös kollektoros alapkapcsol{sok 

- közös b{zisú alapkapcsol{sok 

- többfokozatú erősítők 

Visszacsatol{sok. 

Erősítők frekvenciafüggése. 

Erősítők torzít{sa, zaja. 

Nagyjelű erősítők. 

Műveleti erősítők. 

Impulzustechnikai alap{ramkörök. 

Multivibr{torok. 
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Összetett elektronikai {ramkörök. 

Gyakorlati alkalmaz{sok. 

 

11.3.3. Digit{lis alap{ramkörök 8 óra/8 óra 

Impulzusok jellemzői 

Analóg és digit{lis mennyiségek 

Sz{mrendszerek 

Az inform{ció kódol{sa 

Logikai algebra alapfogalmai 

Logikai függvények 

A logikai algebra szab{lyai és alkalmaz{suk 

Logikai alap{ramkörök 

Diód{s kapu{ramkörök 

Gyakorlati alkalmaz{sok. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. Inform{ció feldolgozó     



 78 

 

tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

11.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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12. Elektrotechnikai sz{mít{sok tant{rgy 72 óra/68 óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Az elektrotechnikai témakörben megtanult elméleti tananyag megerősítése, az 

elméleti ismeretek gyakorlati péld{kon történő bemutat{sa, szakmai sz{mít{sok 

végzése. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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, {ramerősség, ellen{ll{s. 

Egyen{ramú h{lózatok – Ohm törvénye, Csomóponti törvény, Huroktörvény, 

soros kapcsol{s, p{rhuzamos kapcsol{s, vegyes kapcsol{s, feszültségosztó, 

{ramosztó, méréshat{r bővítés, villamos munka, villamos teljesítmény, 

gener{torok jellemzői, gener{torok kapcsol{sai. 

A villamos {ram hat{sai – az {ram hőhat{sa, az {ram vegyi hat{sa, 

elektrokémiai energiaforr{sok, az {ram élettani hat{sai, az {ram m{gneses 

hat{sa. 

Villamos tér – Coulomb törvénye, térerősség, feszültség – térerősség kapcsolata, 

a villamos tér jelenségei, anyagok viselkedése villamos térben, kapacit{s, 

kondenz{tor, kondenz{torok kapcsol{sai, kondenz{torok feltöltése, kisütése. 

M{gneses tér – a m{gneses indukció, a m{gneses teret jellemző mennyiségek, 

anyagok viselkedése m{gneses térben, m{gnesezési görbe, indukciós 

jelenségek. 

 

12.3.2. Elektrotechnika II. 36 óra/32 óra 

 

V{ltakozó feszültség, {ram. 

V{ltakozó feszültség, {ram jellemzői, {br{zol{sa, összegzése. 

Ellen{ll{s a v{ltakozó {ramú körben- fogalma, nagys{ga, f{zis viszonyok. 

Induktivit{s a v{ltakozó {ramú körben- fogalma, nagys{ga, f{zis viszonyok. 

Kondenz{tor a v{ltakozó {ramú körben- fogalma, nagys{ga, f{zis viszonyok. 

Impedancia, admittancia. 

Teljesítmények a v{ltakozó {ramú körben. 

H{romf{zisú v{ltakozó {ram. 

Transzform{torok. 

Villamos forgógépek – motorok, gener{torok. 

Méréstechnika. 
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Feszültségesés és teljesítményveszteség a vezetékekben. 

Ellenőrző feladatok. 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 
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2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

12.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10024-12 azonosító sz{mú 

 

Villamos gépek és  

ipari elosztóberendezések szerelése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 10024-12 azonosító sz{mú, Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

10024-12 

Villamos gépek és ipari elosztó 

berendezések szerelése 

Villamosipari 

anyagismeret 
Villamos gépek és berendezések 

Villamos 

műszaki 

{br{zol{s 

Villamos gépek és berendezések 

üzemvitelének, mérésének gyakorlata 

V
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FELADATOK 

Ipari energia elosztó h{lózatot szerel x x               

Ipari elosztó berendezést szerel, telepít x x               

Kapcsoló berendezést szerel, telepít  x               

Vezérlő- és szab{lyozó berendezést 

szerel, telepít 
  x              

Ipari villamos berendezést javít, 

karbantart, kezelését betanítja 
               x 

H{ztart{si méretű kiserőművet szerel                x 

Fotovoltaikus berendezést szerel                x 

Aszinkron gépet telepít, működtet     x       x     

Egyen{ramú gépet telepít, működtet     x       x     

Szinkron gépet telepít, működtet     x       x     

Különleges villamos forgógépet telepít, 

működtet 
    x       x     
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Egyf{zisú transzform{tort telepít, 

működtet 

Betartja a kéziszersz{mokra vonatkozó 

előír{sokat 

     x       x    

H{romf{zisú transzform{tort telepít, 

működtet 
     x       x    

Különleges transzform{tort telepít, 

működtet 
     x       x    

F{zisjavító berendezést telepít, működtet, 

karbantart 
       x         

Felismeri a villamos gépek tipikus hib{it       x       x   

Villamos gépet üzemeltet, karbantart, 

kezelését betanítja 
       x       x  

Villamos készüléket javít, karbantart, 

kezelését betanítja 
       x       x  

Ellenőrző méréseket és vizsg{latokat 

végez és dokument{lja 
         x x      

Munk{j{ban figyelembe veszi és 

alkalmazza a hibavédelmi szab{lyokat 
          x x x x x x 

Betartja a kézi szersz{mokra vonatkozó 

előír{sokat 
           x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavégzés szab{lyai            x x x x x 

Villamos szerelési anyagok    x             

Szerelési technológi{k              x x x 

Villamos berendezések       x x x        

Villamos gépek     x x      x x    

Villamos mérések           x   x   

Villamos dokument{ció          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, kéziszersz{mok haszn{lata 
         x x x x x x x 

Műszaki dokument{ció olvas{sa, 

értelmezése, készítése 
         x     x  

Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések 

haszn{lata 
          x   x   

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Kézügyesség              x x  

Ön{llós{g              x x x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Kompromisszumkészség           x      

Konfliktusmegoldó készség           x      

Kommunik{ciós készség               x x 

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Figyelem-összpontosít{s           x   x x  

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)              x x  

Kontroll (ellenőrző képesség)           x      
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13. Villamosipari anyagismeret tant{rgy 54 óra/50óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

13.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Az anyagismeret témakörben megtanult tananyag megerősítése. A tanulóknak a 

villamosiparban haszn{lt anyagok, eszközök, berendezések, gépek anyagismereti 

jellemzőinek megismertetése, azok gyakorlati alkalmaz{sa. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Villamos vezetékek 9 óra/9óra 

Villamos vezetékek fajt{i, jellemzői, tulajdons{gai. 

Erős{ramú vezetékek – légvezetékek, csupasz vezetékek. 

Szigetelt vezetékek. 

Erős{ramú földk{belek – szerkezet, felépítés, terhelhetőség. 

Gyenge{ramú vezetékek 

Szerelőhuzalok 

Gyenge{ramú k{belek – szalagk{belek, t{vk{belek, koaxi{lis k{belek, egyéb 

k{belek 

 

13.3.2. Villamos szigetelőanyagok, műanyagok 9 óra/9óra 

Szil{rd szigetelőanyagok. 

Folyékony szigetelőanyagok. 

Légnemű szigetelőanyagok. 

Természetes alapú műanyagok. 

Mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyag termékek elő{llít{sa. 

Műanyagok megmunk{l{sa. 

Műanyagok alkalmaz{sa a villamosiparban. 

 

13.3.3. Elektronikai alkatrészek 18 óra/16óra 

Ellen{ll{sok szerkezeti anyagai. 

Ellen{ll{sok minősítő jellemzői. 

Ellen{ll{sok jelölése. 

[llandó értékű ellen{ll{sok. 

Huzalellen{ll{sok. 

V{ltoztatható értékű ellen{ll{sok. 

V{ltakozó ellen{ll{sok. 



 87 

 

Ellen{ll{sok kiv{laszt{sa. 

Kondenz{torok jellemzői. 

Kondenz{torok fajt{i. 

Kondenz{torok méretezése. 

Tekercsek fajt{i, kiviteli form{i. 

Tekercsek minősítő jellemzői. 

[llandó értékű induktivit{sok. 

V{ltoztatható értékű induktivit{sok. 

Félvezető anyagok. 

A félvezető diód{k fajt{i. 

Tranzisztorok. 

Integr{lt {ramkörök. 

 

13.3.4. Villamos gépek anyagai 18 óra/16óra 

Transzform{tor tekercsek anyaga. 

Csévetestek anyaga, típusai. 

Transzform{tor tekercsek gy{rt{sa. 

Impregn{l{s. 

Transzform{torlemez anyaga, típusai. 

Melegen hengerelt lemezek. 

Hidegen hengerelt lemezek. 

Transzform{torlemez szigetelése. 

Transzform{tor vasmag összerak{sa, kialakít{sa. 

Transzform{tor lemez, dinamó lemez feldolgoz{sa. 

Transzform{tor vasmag készítése. 

Transzform{torolajok. 

Dinamólemez jellemzői. 

Villamos forgógépek tekercselésének anyagi jellemzői. 

[llórész, forgórész vastest anyagi jellemzői, készítése. 

[llórész tekercselés készítése, jellemzői. 

Forgórész tekercselés készítése, jellemzői. 

Kalick{s forgórész készítése, jellemzői. 

Szénkefék anyaga, kialakít{sa, jellemzői. 

Villamos gépek szigetelő anyagai. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 
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13.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 
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2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

13.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14. Villamos gépek és berendezések tant{rgy 108 óra/96óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

14.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A villanyszerelő villamos gépet nem szerel, hanem telepít, működtet. Ehhez meg 

kell ismernie a villamos gépek fajt{it, szerkezetét, működési elvét, üzemi 

jellemzőit. 

A tanulóknak rendelkezni kell a villamos gépek, -készülékek hiba 

meg{llapít{s{nak, javít{s{nak ismereteivel. A tanulók ismerjék az üzemeltetés, 

szerelés, javít{s munkatevékenységéhez szükséges anyagokat, eszközöket. Az ipari 

villamos berendezések szereléséhez rendelkezzenek a tanulók a felhaszn{lható 

anyagok, szerelési technológi{k ismeretével. Képes legyen a szakmai 

tevékenységet végző tanuló a megfelelő anyagok, eszközök kiv{laszt{s{ra az 

elvégzett munkafeladat dokument{l{s{ra. 
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14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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 feltal{l{s{ban közreműködő vil{ghírű magyar alkotók 

megismerése.  

Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, f{zissz{m, 

{ramnem szerint. 

Szinkrongép szerkezete, működése. 

Aszinkrongépek szerkezete, működése. 

Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. 

Aszinkronmotorok indít{sa. 

Aszinkronmotorok fordulatsz{m v{ltoztat{sa. 

Aszinkron motorok fékezése. 

A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek. 

Aszinkron motorok kapcsol{si form{i (lehetőségei), az ebből adódó 

működésbeli v{ltoz{sok. 

Egyen{ramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve. 

Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hib{i. 

A villamos forgógépek forg{sir{ny- és forg{si sebesség v{ltoztat{s{nak módjai, 

lehetőségei. 

A villamos forgógépek jellemző hib{inak felsorol{sa az üzemeltető betanít{sa 

sor{n. 

Villamos forgógépek felhaszn{l{s szerinti kiv{laszt{si szempontjai. 

Karbantart{si terv készítése. 

A karbantart{si tevékenység feladatainak végrehajt{sa. 

 

14.3.2. Transzform{torok 20 óra/18óra 

Villamos gépek sz{llít{sa, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. 

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzform{tor bekötése, ellenőrzése. 

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik. 

Az erős{ramú kapcsolókészülékek kiv{laszt{sa, bekötése, működtetése és 

üzemeltetése. 

Villamos kapcsoló{llom{sok üzemeltetése. 

Villamos h{lózatok üzemeltetése. 

Egyszerű kisfeszültségű h{lózatok méretezése feszültségesésre és melegedésre 

(t{pvezeték, elosztóvezeték, körvezeték). 

Egyszerű h{lózatok z{rlat{nak sz{mít{sa, ellenőrzése, z{rlatkorl{toz{s 

megold{s{ban közreműködés. 
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Energiagazd{lkod{ssal kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés 

(pl. f{zisjavít{s). 

A kív{nt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítmény 

meghat{roz{sa. 

Villamos h{lózatok védelmének, üzemzavari automatik{k működésének 

ellenőrzése. 

Ipari és h{ztart{si villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos 

energiaell{t{s{nak kialakít{sa, működtetése, telepítése, üzemeltetése. 

Köztéri, ipari, kommun{lis és rekl{mcélú vil{gító berendezések szerelése, 

karbantart{sa. 

Szünetmentes {ramforr{sok telepítése és üzemeltetése. 

Villamos {llom{sok egyen- és v{ltakozó {ramú segédberendezéseinek 

ellenőrzése. 

Egyf{zisú transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

H{romf{zisú transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői 

karbantart{sok ellenőrzése. 

Különleges transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése, kezelésének betanít{sa. 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

Villamos készülékek kezelésének betanít{sa. 

Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

elvégzése. 

 

14.3.3. Villamos gépek, készülékek hib{inak javít{sa  20 óra/18óra 

Hibajegyzőkönyv felvétele. 

A javít{shoz szükséges műszaki dokument{ció biztosít{sa, haszn{lata. 

A villamos gépek elektromos és mechanikus hib{j{nak meg{llapít{sa, 

felismerése (diagnosztika). 

Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba meg{llapít{sa célj{ból. 

Villamos gép megbont{s{nak menete mechanikus hiba meg{llapít{sa célj{ból. 

Hiba meg{llapít{sa villamos méréssel. 

Hiba meg{llapít{sa mechanikai méréssel. 

Hibajavít{shoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiv{laszt{sa. 

A javít{shoz haszn{lt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű haszn{lata. 

Villamos gépet működtető (vezérlő, szab{lyozó) egységek ismerete, javít{sa. 

A javít{si tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztons{gtechnikai 

előír{sok betart{sa, betartat{sa. 

Hibajavít{s dokument{l{sa. 

Javított gép, készülék javít{s ut{ni üzembehelyezése. 
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Karbantart{si terv készítése. 

A karbantart{si tevékenység feladatainak végrehajt{sa. 

 

14.3.4. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javít{sa 

         20óra/18óra 

Kapcsolóberendezés szerelése. 

Ipari elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó h{lózat szerelése. 

Vezérlő- és szab{lyozó berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés javít{sa, karbantart{sa, kezelésének betanít{sa. 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka {tad{s{hoz 

szükség szerinti mérések és vizsg{latok végzése. 

Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. 

Gépelemek (tengelykapcsolók, csap{gyak, fogaskerekek, alapvető hajt{sok) 

alkalmaz{sa, szerelése. 

Motorvezérlések bekötése. 

Intelligens épületek erős{ramú szerelése. 

Ipari épületek villanyszerelése, {ramköreinek ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyaszt{smérőhely kialakít{s{nak ellenőrzése. 

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehoz{sa, ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyaszt{smérőjének {ramszolg{ltatói h{lózatra történő 

csatlakoztat{sa. 

Az ipari épületek elosztóinak kialakít{sa. 

A szerelési technológi{k és a készülékek kiv{laszt{sa a vonatkozó előír{sok 

figyelembe vételével. 

Kisfeszültségű szabadvezetéki és k{belh{lózatokon jelentkező szerelési-, 

kötési-, csatlakoz{si feladatok elvégzése, ellenőrzése. 

A védőföldeléses és a null{zott rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az {ram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli 

érintésvédelmi módok alkalmaz{sa. 

 

14.3.5. Ipari villamos berendezés szerelése    20 óra/18óra 

Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológi{i. 

Erős{ramú- és épületinformatikai vezetékh{lózat szerelése. 

Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó vezeték- és kisk{belh{lózat szerelése. 

Vezérlő- és szab{lyozókészülék, berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés, készülék javít{sa, karbantart{sa, kezelésének 

betanít{sa. 

Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

A környezetvédelmi előír{sok betart{sa, betartat{sa. 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése. 
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V{ltoz{sok feljegyzése a kiviteli tervekre. 

Építési napló vezetése (e-napló). 

Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa 

a munkatevékenységhez. 

Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa. 

Feliratok készítése, elhelyezése. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint. 

A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai. 

Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapj{n, 

mérőhely készítése. 

H{ztart{si méretű kiserőmű szerelése. 

Fotovoltaikus berendezés szerelése. 

Inverter, z{rlat-, érintés- (hiba-), tűz- és vill{mvédelemi eszköz szerelése, 

telepítése. 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

14.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 
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14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 
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5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

14.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Villamos műszaki {br{zol{s tant{rgy      68 óra/68óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

15.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A villamos rajzi alapismeretekre t{maszkodva a tanulók ismerjék meg a 

villamosipar eszközeinek, berendezéseinek, gépeinek rajzjeleit, {br{zol{si módjait, 

kapcsol{si rajzait. Képesek legyenek gépek, készülékek, berendezések műszaki 

dokument{ciój{nak olvas{s{ra, értelmezésére, haszn{lat{ra, készítésére. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Villamosipari műszaki dokument{l{s I.   36 óra/36 óra 

A villamosipari szakrajz szerepe és célja. 

Erős{ramú rajzjelek. 

A villamosipari rajzok fajt{i. 

A vil{gít{si {ramkörök rajzjelei. 

Vil{gít{si {ramkörök kapcsol{si rajzai. 

A lépcsőh{zi vil{gít{s kapcsol{si rajzai. 

A fővezetéki terv. 

A fővezetéki terv rajzjelei. 

Elosztóberendezések kapcsol{si rajzai. 

Épületek alap- és metszetrajzai. 

Épületvil{gít{si rajz- és tervjelek. 

Lak{svil{gít{si tervek rajzol{sa. 

H{ztart{si készülékek szerelésének nyomvonala. 

Erő{tviteli fogyasztók nyomvonala. 

Az érintésvédelem rajzjelei. 

Érintésvédelmi módok rajzai. 

[ram-védőkapcsol{s rajza. 
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Szabadvezetéki tervjelek. 

Szabadvezetéki-h{lózatok tervjelei. 

K{belh{lózatok rajzjelei és nyomvonalrajza. 

K{belfektetés rajzai. 

Jelzőberendezések rajzjelei, kapcsol{si rajzai. 

Kaputelefon kapcsol{si rajzai. 

 

15.3.2. Villamosipari műszaki dokument{l{s II.   32 óra/32óra 

Kisfeszültségű kapcsolók rajzjelei. 

Kézi működtetésű kapcsolók rajzjelei. 

M{gneskapcsolók rajzjelei. 

Kapcsolókészülékek rajzainak olvas{sa. 

Villamos gépek rajzjelei. 

Egyen{ramú gépek kapcsol{si rajzai. 

V{ltakozó{ramú gépek rajzjelei. 

Villamos gépek kapocsjelölései. 

Villamos gépek belső kapcsol{sa. 

Aszinkronmotor működtetésének kapcsol{si rajza. 

Kapocst{bla bekötések. 

Villamos forgógépek vezérlési rajzai. 

Forg{sir{nyv{lt{s rajzai. 

Motorindít{sok rajzai. 

Transzform{torok rajzjelei. 

Transzform{torok alapkapcsol{sai. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

15.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

15.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   X - 
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15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. Ön{lló szakmai munkavégzés x   - 
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felügyelet mellett 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

15.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

16. Villamos gépek és berendezések üzemvitelének, mérésének gyakorlata tant{rgy464 óra/448óra* 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

16.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a villamos gépek szerkezeti elemeit, végezzenek hiba 

felt{r{sokat, javít{sokat villamos gépeken, működtető egységeken. Haszn{lj{k a 

tanulók az üzemeltetés, szerelés, javít{s munkatevékenységéhez szükséges 

anyagokat, eszközöket. A különböző szerelési technológi{k alkalmaz{s{n{l tarts{k 

be a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi előír{sokat. Az ipari villamos 

berendezések szerelésénél a tanulók ismerjék meg a berendezés típus{nak 

megfelelő technológi{t, felhaszn{lható anyagokat, eszközöket. A tanulók képesek 

legyenek a szakmai dokument{ció értelmezésére, alkalmaz{s{ra az elvégzett 

munka dokument{l{s{ra. A tanulók tarts{k és tartass{k be a 

munkatevékenységekre vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi 

előír{sokat. 

A tanulók haszn{lj{k a villamos mérőműszereket. Ismerjék meg és haszn{lj{k a 

szerelői ellenőrzés eszközeit. Végezzenek elektromos berendezéseken szükséges 

üzemi és biztons{gi ellenőrző méréseket. Képesek legyenek a tanulók ellenőrzési, 

mérési adatok értékelésére, dokument{l{s{ra. A tanulók tarts{k és tartass{k be a 

villamos mérések biztons{gtechnikai előír{sait. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tant{rgy 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, f{zissz{m, 

{ramnem szerint. 

Szinkrongép szerkezete, működése. 

Aszinkrongépek szerkezete, működése. 

Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. 

Aszinkronmotorok indít{sa. 

Aszinkronmotorok fordulatsz{m v{ltoztat{sa. 
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Aszinkron motorok fékezése. 

A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek. 

Aszinkron motorok kapcsol{si form{i (lehetőségei), az ebből adódó 

működésbeli v{ltoz{sok. 

Egyen{ramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve. 

Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hib{i. 

A villamos forgógépek forg{sir{ny- és forg{si sebesség v{ltoztat{s{nak módjai, 

lehetőségei. 

A villamos forgógépek jellemző hib{inak felsorol{sa az üzemeltető betanít{sa 

sor{n. 

Villamos forgógépek felhaszn{l{s szerinti kiv{laszt{si szempontjai. 

 

16.3.2. Transzform{torok 64 óra/64 óra 

Villamos gépek sz{llít{sa, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. 

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzform{tor bekötése, ellenőrzése. 

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik. 

Az erős{ramú kapcsolókészülékek kiv{laszt{sa, bekötése, működtetése és 

üzemeltetése. 

Villamos kapcsoló{llom{sok üzemeltetése. 

Energiagazd{lkod{ssal kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl. 

f{zisjavít{s). 

Villamos h{lózatok védelmének, üzemzavari automatik{k működésének 

ellenőrzése. 

Ipari és h{ztart{si villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos 

energiaell{t{s{nak kialakít{sa, működtetése, telepítése, üzemeltetése. 

Köztéri, ipari, kommun{lis és rekl{mcélú vil{gító berendezések szerelése, 

karbantart{sa. 

Szünetmentes {ramforr{sok telepítése és üzemeltetése. 

Villamos {llom{sok egyen- és v{ltakozó {ramú segédberendezéseinek 

ellenőrzése. 

Egyf{zisú transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

H{romf{zisú transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

Különleges transzform{tor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok ellenőrzése, 

kezelésének betanít{sa. 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

ellenőrzése. 

Villamos készülékek kezelésének betanít{sa. 

Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantart{sok 

elvégzése. 
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16.3.3. Villamos gépek, készülékek hib{inak javít{sa  96óra/96 óra 

Hibajegyzőkönyv felvétele. 

A javít{shoz szükséges műszaki dokument{ció biztosít{sa, haszn{lata. 

A villamos gépek elektromos és mechanikus hib{j{nak meg{llapít{sa, 

felismerése (diagnosztika). 

Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba meg{llapít{sa célj{ból. 

Villamos gép megbont{s{nak menete mechanikus hiba meg{llapít{sa célj{ból. 

Hiba meg{llapít{sa villamos méréssel. 

Hiba meg{llapít{sa mechanikai méréssel. 

Hibajavít{shoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiv{laszt{sa. 

A javít{shoz haszn{lt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű haszn{lata. 

Villamos gépet működtető (vezérlő, szab{lyozó) egységek ismerete, javít{sa. 

Kisebb üzemzavart okozó hib{k elh{rít{sa (pl. szénkefe csere). 

A javít{si tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztons{gtechnikai 

előír{sok betart{sa, betartat{sa. 

Hibajavít{s dokument{l{sa. 

Javított gép, készülék javít{s ut{ni üzembehelyezése. 

Karbantart{si terv készítése. 

A karbantart{si tevékenység feladatainak végrehajt{sa. 

 

16.3.4. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javít{sa 

 112óra/96 óra 

Kapcsolóberendezés szerelése. 

Ipari elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó h{lózat szerelése. 

Vezérlő- és szab{lyozó berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés javít{sa, karbantart{sa, kezelésének betanít{sa. 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka {tad{s{hoz 

szükség szerint mérések és vizsg{latok végzése. 

Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. 

Gépelemek (tengelykapcsolók, csap{gyak, fogaskerekek, alapvető hajt{sok) 

alkalmaz{sa, szerelése. 

Motorvezérlések bekötés. 

Intelligens épületek erős{ramú szerelése. 

Ipari épületek villanyszerelése, {ramköreinek ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyaszt{smérőhely kialakít{s{nak ellenőrzése. 

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehoz{sa, ellenőrzése. 

Az ipari épületek fogyaszt{smérőjének {ramszolg{ltatói h{lózatra történő 

csatlakoztat{sa. 

Az ipari épületek elosztóinak kialakít{sa. 

A szerelési technológi{k és a készülékek kiv{laszt{sa a vonatkozó előír{sok 

figyelembe vételével. 
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Kisfeszültségű szabadvezetéki és k{belh{lózatokon jelentkező szerelési-, kötési-

, csatlakoz{si feladatok elvégzése, ellenőrzése. 

A védőföldeléses és a null{zott rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése. 

Az {ram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli 

érintésvédelmi módok alkalmaz{sa. 

 

16.3.5. Ipari villamos berendezés szerelése    96 óra/96 óra 

Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológi{i. 

Erős{ramú- és épületinformatikai vezetékh{lózat szerelése. 

Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése. 

Ipari energiaelosztó vezeték- és kisk{belh{lózat szerelése. 

Vezérlő- és szab{lyozókészülék, berendezés szerelése. 

Ipari villamos berendezés, készülék javít{sa, karbantart{sa, kezelésének 

betanít{sa. 

Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

A környezetvédelmi előír{sok betart{sa, betartat{sa. 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése. 

V{ltoz{sok feljegyzése a kiviteli tervekre. 

Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa. 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiv{laszt{sa 

a munkatevékenységhez. 

Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa. 

Feliratok készítése, elhelyezése. 

Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előír{sok szerint. 

A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai. 

Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapj{n, 

mérőhely készítése. 

H{ztart{si méretű kiserőmű szerelése. 

Fotovoltaikus berendezés szerelése. 

Inverter, z{rlat-, érintés- (hiba-), tűz- és vill{mvédelemi 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, haszn{lata. 

A szerelői ellenőrzés eszközei, ezek haszn{lata. 

Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése. 

Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi és biztons{gi ellenőrzések 

végzése.  

Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokument{l{sa. 
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A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, betartat{sa.  

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazd{lkodó szervezetnél 

 

16.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

16.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x - 

1.2. kiselőad{s x   - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt x   - 

1.6. kooperatív tanul{s  x  - 

1.7. h{zi feladat   x - 

 

16.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
  x - 

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése   x - 

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megold{sa   x - 

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  - 

3.2 Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.3. Csoportos versenyj{ték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorl{sa x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
 x  - 

5. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

5.1. Szolg{ltat{si napló vezetése x   - 

5.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x   - 

 

 

16.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
I. H{romévfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tant{rgyak/Témakörök 

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki gyakorlatok 

Szersz{mok 

Mérések 

Mechanikai és villamos kötések 

10023-12 

Épületvillamoss{gi szerelés 

Épületvillamoss{gi szerelés gyakorlata 

Csatlakozó vezetékek 

Épületvillamoss{gi h{lózatok, 

berendezések 

Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

Vill{mvédelem 

Épületvillamoss{gi mérések gyakorlat 

A munka megkezdése előtt, a munka-

folyamatban és a munka {tad{sakor 

szükség szerint mérések és vizsg{latok 

végzése 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsg{latok 

végzése 

Hiba meghat{roz{shoz mérések, 

vizsg{latok elvégzése 

Szerelői ellenőrzés végzése, 

dokument{l{sa 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 

 

Műszaki gyakorlatok tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Szersz{mok 

Kézi szersz{mok. 

  Mérőeszközök. 

  Rajzeszközök. 

  Jelölő eszközök. 

  Fűrészelés. 

  Reszelés. 

  Menetkészítés. 

  Nyír{s. 

  Forraszt{s. 

Gépi szersz{mok. 

  Fúrógép. 

  Köszörűgép. 

  Sarokcsiszoló. 

Megmunk{ló gépek. 

 

Mérések 

Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Hosszús{g. 

  Szög. 

  Fordulatsz{m. 

Villamos alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Villamos mennyiségek. 

  Egyen- és v{ltakozó feszültség. 

  Egyen- és v{ltakozó {ramerősség. 

  Villamos teljesítmény. 

  Vezetékek folytonoss{g vizsg{lata. 

 

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 Épületvillamoss{gi szerelés modul 

 

Épületvillamoss{gi szerelés gyakorlata tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Csatlakozó vezetékek 

Null{z{s, EPH kialakít{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

A szersz{mok és az egyéni védőeszközök haszn{lata. 

Kötések, csatlakoztat{sok szakszerű kialakít{sa. 

Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 

Felsz{lló-, elosztó fővezeték szerelése. 

Földelés készítése. 

 

Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések 

Műszaki dokument{ció olvas{sa, értelmezése készítése. 

Helyszíni felmérés végzése. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghat{roz{sa. 

A szerelési munk{k munkaf{zisokra bont{sa, a műveleti sorrend 

meghat{roz{sa. 

Erő{tviteli és informatikai h{lózat kialakít{s{ra vonatkozó előír{sok 

alkalmaz{sa a szerelésnél. 

Falon kívüli szerelési módok alkalmaz{sa. 

Falba süllyesztett szerelési módok alkalmaz{sa. 

H{ztart{si fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

A vil{gít{si alapkapcsol{sok, ill. azok kibővített form{inak, valamint 

vil{gít{si vezérlések szerelése. 

Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú 

{ramkörök szerelése, javít{sa. 

A beltéri és kültéri vil{gít{si berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa. 

Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa. 

A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai. 
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Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

EPH fogalma, kialakít{sa. 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

[ram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gy{rtm{nyok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakít{sa. 

Érintésvédelmi oszt{lyok. 

Védővezető {llapot{nak ellenőrzése. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

 

Vill{mvédelem 

Külső vill{mvédelmi berendezés szerelése. 

Belső vill{mvédelem kialakít{sa. 

D típusú túlfeszültség levezető ön{lló szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa. 

A magasban végzett munk{kra vonatkozó munkavédelmi szab{lyok és a 

szersz{mok haszn{lat{ra vonatkozó előír{sok betart{sa. 

 

 

Épületvillamoss{gi mérések gyakorlat tant{rgy 

 

Témakörök 

 

A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka 

{tad{sakor szükség szerint mérések és vizsg{latok végzése 

Mérési biztons{gtechnika biztosít{sa. 

Mérési feladathoz mérőeszközök biztosít{sa. 

Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 

Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztons{gtechnikai feltételek biztosít{sa, 

betart{sa. 

Vezetőfolytonoss{g ellenőrzése. 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 

Folytonoss{gi méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 

H{romf{zisú {ramkörben f{zissorrend meghat{roz{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Feszültség alatti h{lózaton mérési elj{r{ssal a f{zisvezető, f{zispont 

megkeresése. 

 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsg{latok végzése 

A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiv{laszt{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Földelési ellen{ll{s mérése. 
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Megvil{gít{s mérése. 

Feszültség alatti tevékenység biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, 

betartat{sa. 

 

Hiba meghat{roz{shoz mérések, vizsg{latok elvégzése 

Hib{s készülék, berendezés, eszköz {tvétele. 

Hibajelenségre vonatkozó inform{ciók. 

Műszaki leír{s, készülék dokument{ció, h{lózati jellemzők. 

Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsg{latok elvégzése. 

Mechanika mérések. 

Villamos mérések. 

Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 

Feszültségmérés, {ramfelvétel mérése, ellen{ll{smérés. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Folytonoss{gi vizsg{lat. 

Feszültség alatti tevékenység biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, 

betartat{sa. 

Hiba helyének meghat{roz{sa. 

Hiba meghat{roz{sa. 

 

Szerelői ellenőrzés végzése, dokument{l{sa 

A berendezés ellenőrzése megtekintéssel ({ltal{ban kikapcsolt {llapotban). 

A berendezés ellenőrzése dokument{ció alapj{n. 

A berendezés épségének ellenőrzése. 

Az {ramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 

A tűzg{tló szerkezet és a hőhat{s elleni védelem ellenőrzése. 

A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 

A védelmi és ellenőrző eszközök kiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

A lev{lasztó és kapcsoló eszközök kiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

A külső hat{sokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 

A dokument{ció, feliratok, jelölések és inform{ciós anyagok meglétének 

ellenőrzése. 

A vezeték csatlakoz{sok ellenőrzése. 

A hozz{férhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 

A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonoss{g{nak 

vizsg{lata. 

A villamos berendezés szigetelési ell{t{s{nak vizsg{lata. 

Az {ramkörök elv{laszt{s{val megvalósított védelmének vizsg{lataa SELV 

és PELV esetében. 

A védőelv{laszt{s vizsg{lata. 

A padlóh{lózat és a fal ellen{ll{s{nak vizsg{lata. 

A t{pforr{s önműködő lekapcsol{s{nak vizsg{lata. 

A villamosszil{rds{g vizsg{lata. 
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A polarit{s vizsg{lata. 

A hőhat{sok vizsg{lata. 

A feszültségesés vizsg{lata. 

A működés vizsg{lata. 

A szakmai előír{soknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 

dokument{l{sa. 
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II. Kétévfolyamos oktat{s közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tant{rgyak/Témakörök 

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki gyakorlatok 

Szersz{mok 

Mérések 

Mechanikai és villamos kötések 

10023-12 

Épületvillamoss{gi szerelés 

Épületvillamoss{gi szerelés gyakorlata 

Csatlakozó vezetékek 

Épületvillamoss{gi h{lózatok, 

berendezések 

Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

Vill{mvédelem 

Épületvillamoss{gi mérések gyakorlat 

A munka megkezdése előtt, a munka-

folyamatban és a munka {tad{sakor 

szükség szerint mérések és vizsg{latok 

végzése 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsg{latok 

végzése 

Hiba meghat{roz{shoz mérések, 

vizsg{latok elvégzése 

Szerelői ellenőrzés végzése, 

dokument{l{sa 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 

 

Műszaki gyakorlatok tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Szersz{mok 

Kézi szersz{mok. 

  Mérőeszközök. 

  Rajzeszközök. 

  Jelölő eszközök. 

  Fűrészelés. 

  Reszelés. 

  Menetkészítés. 

  Nyír{s. 

  Forraszt{s. 

Gépi szersz{mok. 

  Fúrógép. 

  Köszörűgép. 

  Sarokcsiszoló. 

Megmunk{ló gépek. 

 

Mérések 

Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Hosszús{g. 

  Szög. 

  Fordulatsz{m. 

Villamos alapműveletekhez szükséges mérések. 

  Villamos mennyiségek. 

  Egyen- és v{ltakozó feszültség. 

  Egyen- és v{ltakozó {ramerősség. 

  Villamos teljesítmény. 

  Vezetékek folytonoss{g vizsg{lata. 

 

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 Épületvillamoss{gi szerelés modul 

 

Épületvillamoss{gi szerelés gyakorlata tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Csatlakozó vezetékek 

Null{z{s, EPH kialakít{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

A szersz{mok és az egyéni védőeszközök haszn{lata. 

Kötések, csatlakoztat{sok szakszerű kialakít{sa. 

Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése. 

Felsz{lló-, elosztó fővezeték szerelése. 

Földelés készítése. 

 

Épületvillamoss{gi h{lózatok, berendezések 

Műszaki dokument{ció olvas{sa, értelmezése készítése. 

Helyszíni felmérés végzése. 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghat{roz{sa. 

A szerelési munk{k munkaf{zisokra bont{sa, a műveleti sorrend 

meghat{roz{sa. 

Erő{tviteli és informatikai h{lózat kialakít{s{ra vonatkozó előír{sok 

alkalmaz{sa a szerelésnél. 

Falon kívüli szerelési módok alkalmaz{sa. 

Falba süllyesztett szerelési módok alkalmaz{sa. 

H{ztart{si fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

Ipari fogyasztók részére csatlakoz{si hely kialakít{sa. 

A vil{gít{si alapkapcsol{sok, ill. azok kibővített form{inak, valamint 

vil{gít{si vezérlések szerelése. 

Az izzól{mp{s, fénycsöves, nagynyom{sú kisülő és LED fényforr{sú 

{ramkörök szerelése, javít{sa. 

A beltéri és kültéri vil{gít{si berendezések ismerete, azok különbözőségei. 

Az anyagok, szersz{mok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 

alkalmass{g{nak ellenőrzése, azok szakszerű t{rol{sa. 

Előír{sok alkalmaz{sa a munka sor{n. 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szersz{mok kiv{laszt{sa. 

A villamos mérés biztons{gtechnikai előír{sai. 

 

Érintésvédelem - (Hibavédelem) 

EPH fogalma, kialakít{sa. 



 113 

 

Földelő-, védő- és EPH vezetők. 

[ram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. 

Gy{rtm{nyok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakít{sa. 

Érintésvédelmi oszt{lyok. 

Védővezető {llapot{nak ellenőrzése. 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése. 

 

Vill{mvédelem 

 

Külső vill{mvédelmi berendezés szerelése. 

Belső vill{mvédelem kialakít{sa. 

D típusú túlfeszültség levezető ön{lló szerelése, ellenőrzése, karbantart{sa. 

A magasban végzett munk{kra vonatkozó munkavédelmi szab{lyok és a 

szersz{mok haszn{lat{ra vonatkozó előír{sok betart{sa. 

 

 

Épületvillamoss{gi mérések gyakorlat tant{rgy 

 

Témakörök 

 

A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka 

{tad{sakor szükség szerint mérések és vizsg{latok végzése 

Mérési biztons{gtechnika biztosít{sa. 

Mérési feladathoz mérőeszközök biztosít{sa. 

Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete. 

Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztons{gtechnikai feltételek biztosít{sa, 

betart{sa. 

Vezetőfolytonoss{g ellenőrzése. 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése. 

Folytonoss{gi méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. 

H{romf{zisú {ramkörben f{zissorrend meghat{roz{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Feszültség alatti h{lózaton mérési elj{r{ssal a f{zisvezető, f{zispont 

megkeresése. 

 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsg{latok végzése 

A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiv{laszt{sa. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése, a mérés eredményének minősítése. 

Földelési ellen{ll{s mérése. 

Megvil{gít{s mérése. 
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Feszültség alatti tevékenység biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, 

betartat{sa. 

 

Hiba meghat{roz{shoz mérések, vizsg{latok elvégzése 

Hib{s készülék, berendezés, eszköz {tvétele. 

Hibajelenségre vonatkozó inform{ciók. 

Műszaki leír{s, készülék dokument{ció, h{lózati jellemzők. 

Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsg{latok elvégzése. 

Mechanika mérések. 

Villamos mérések. 

Feszültség alatti, feszültségmentes mérések. 

Feszültségmérés, {ramfelvétel mérése, ellen{ll{smérés. 

Szigetelési ellen{ll{s mérése. 

Folytonoss{gi vizsg{lat. 

Feszültség alatti tevékenység biztons{gtechnikai előír{sainak betart{sa, 

betartat{sa. 

Hiba helyének meghat{roz{sa. 

Hiba meghat{roz{sa. 

 

Szerelői ellenőrzés végzése, dokument{l{sa 

A berendezés ellenőrzése megtekintéssel ({ltal{ban kikapcsolt {llapotban). 

A berendezés ellenőrzése dokument{ció alapj{n. 

A berendezés épségének ellenőrzése. 

Az {ramütés elleni védelmi mód ellenőrzése. 

A tűzg{tló szerkezet és a hőhat{s elleni védelem ellenőrzése. 

A vezető keresztmetszetének ellenőrzése. 

A védelmi és ellenőrző eszközök kiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

A lev{lasztó és kapcsoló eszközök kiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

A külső hat{sokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése. 

A dokument{ció, feliratok, jelölések és inform{ciós anyagok meglétének 

ellenőrzése. 

A vezeték csatlakoz{sok ellenőrzése. 

A hozz{férhetőség, kezelhetőség ellenőrzése. 

A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonoss{g{nak 

vizsg{lata. 

A villamos berendezés szigetelési ell{t{s{nak vizsg{lata. 

Az {ramkörök elv{laszt{s{val megvalósított védelmének vizsg{lata a 

SELV és PELV esetében. 

A védőelv{laszt{s vizsg{lata. 

A padlóh{lózat és a fal ellen{ll{s{nak vizsg{lata. 

A t{pforr{s önműködő lekapcsol{s{nak vizsg{lata. 

A villamosszil{rds{g vizsg{lata. 

A polarit{s vizsg{lata. 
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A hőhat{sok vizsg{lata. 

A feszültségesés vizsg{lata. 

A működés vizsg{lata. 

A szakmai előír{soknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, 

dokument{l{sa. 
 


