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KÉPZÉSEINK ÓRATERVEI 
 

A CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti  

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki            1  

Hittan            1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5+0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10815-12 Információ-

technológiai alapok 

Információ-

technológiai 

alapok 

1             

Információ-

technológiai 

gyakorlat 

 

2 

+1 

           

10826-12 Szakmai 

életpálya-építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

ismeretek 
         1    

Munkaszervezés 

gyakorlat 
          2   

10817-12 Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
0,5   1   2   1+1    

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

 1   2   2   2   

Hálózati 

ismeretek I. 
   1   1+1   2    

Hálózati 

ismeretek és 

eszközök I. 

gyakorlat 

    

2 

+1 

  2   2   
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Szakképesíté

s-specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10820 -12 CAD alapok 

Műszaki 

ábrázolás és 

gépelemek 

           

2,5 

+0,5 

 

Műszaki 

ábrázolás és 

gépelemek 

gyakorlat 

            2 

CAD gyakorlat             4+1 

10819 -12 CAM alapok 

Technológiai 

ismeretek 
           4  

Műszaki 

ismeretek 
           3  

CAD-CAM 

gyakorlat 
            3+1 

10818 -12 CNC 

gépkezelés, 

programozás 

Számítógépes 

gyártás 
           4  

Technológia 

gyakorlat 
            3 

CNC gépek 

gyakorlat                        3+1 

összes óra  2 4 
70 

 2  5 
105 

4 4 
140 

 5  6 19 18 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1   1  

Hittan 1   1  

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

0,5 

+0,5 
    

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.     2  

10815-12 Információ-technológiai 

alapok 

Információ-technológiai alapok 

1,5 

+1,5 

    

Információ-technológiai 

gyakorlat 
 2    

10826-12 Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési ismeretek 1+1     

Munkaszervezés gyakorlat  2+1    

10817-12 Hálózatok, programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 4     

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 

gyakorlat 
 8    

Hálózati ismeretek I. 4     

Hálózati ismeretek és eszközök 

I. gyakorlat 
 8    
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Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

10820 -12 CAD alapok 

Műszaki ábrázolás és 

gépelemek 
   2,5+0,5  

Műszaki ábrázolás és 

gépelemek gyakorlat 
    2 

CAD gyakorlat     4+1 

10819 -12 CAM alapok 

Technológiai ismeretek    4  

Műszaki ismeretek    3  

CAD-CAM gyakorlat     3+1 

10818 -12 CNC gépkezelés, 

programozás 

Számítógépes gyártás    4  

Technológia gyakorlat     3 

CNC gépek gyakorlat        3+1 

összes óra  16  21 
160 

19 18 

összes óra 37 37 
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Az Elektronikai technikus (54 523 02) szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesí

tés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszá

m 
ögy 

heti 

óraszá

m 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki            1  

Hittan            1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
           0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás 

I.  
           2  

10007-12 

Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki 

informatika 

gyakorlat 

    2         

Műszaki 

ismeretek 

1,5 

+1 
  1          

Műszaki 

gyakorlatok 
 3 70           

10005-12 

Villamosipari 

alaptevékenységek 

Műszaki rajz    1          

Elektrotechnika    
1 

+1 
  2       

Elektrotechnika 

gyakorlat 
    1 105        

Elektronika        
2 

+1 
  4    

Elektronika 

gyakorlat 
       3 140  

2 

+1 
  

10003-12 

Irányítástechnikai 

alapok 

Irányítástechnik

a 
         2    

Irányítástechnik

a gyakorlat 
          2   

10013-12 

Áramkör építése, 

üzemeltetése 

Elektronikai 

áramkörök 
           4,5  

Elektronikai 

áramkörök 

gyakorlat 

            6+1 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesí

tés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszá

m 
ögy 

heti 

óraszá

m 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10014-12 

Mechatronikai 

rendszerek 

Mechatronika            3  

Mechatronika 

gyakorlat 
            3 

10015-12 

Számítógép 

alkalmazása az 

elektronikában 

Számítógép 

alkalmazása 
           3  

Szimuláció és 

PLC gyakorlat 
            6+1 

Mikrovezérlők 

gyakorlat 
            3+1 

Helyi sajátosságok 
Médiatechnoló

gia gyakorlat 
            +1 

összes óra 3 3 
70 

4 3 
105 

5  3 
140 

 6 5 15 22 

összes óra 6 7 8 11 37 
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Az Elektronikai technikus (54 523 02) szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1   1  

Hittan 1   1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

10007-12 

Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki 

informatika 

gyakorlat 

 2    

Műszaki 

ismeretek 
2,5 +1     

Műszaki 

gyakorlatok 
 4    

10005-12 

Villamosipari 

alaptevékenységek 

Műszaki rajz 1     

Elektrotechnika 3+1     

Elektrotechnika 

gyakorlat 
 2    

Elektronika  5+1     

Elektronika 

gyakorlat 
 6+1 160   

10003-12 

Irányítástechnikai 

alapok 

Irányítástechnika 2     

Irányítástechnika 

gyakorlat 
 3    

10013-12 

Áramkör építése, 

üzemeltetése 

Elektronikai 

áramkörök 
   4,5  

Elektronikai 

áramkörök 

gyakorlat 

    6+1 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

10014-12 

Mechatronikai 

rendszerek 

Mechatronika    3  

Mechatronika 

gyakorlat 
    3 

10015-12 

Számítógép 

alkalmazása az 

elektronikában 

Számítógép 

alkalmazása 
   3  

Szimuláció és 

PLC gyakorlat 
    6+1 

Mikrovezérlők 

gyakorlat 
    3+1 

Helyi sajátosságok 
Médiatechnológia 

gyakorlat 
    +1 

összes óra 19 18 
160 

15 22 

összes óra 37 37 
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A Gazdasági informatikus (54 481 02) követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 

heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymod

ulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakkép

esítés-

specifik

us 

utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki                        1   

 Hittan                       1   

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
0,5             

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás            0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

Elhelyezkedést-

munkavállalást 

segítő idegen 

nyelv 

           2  

10815-12 Információtechn

ológiai alapok 
1                         

Információtechnol

ógiai alapok 

Információtechn

ológiai 

gyakorlat 

  
2  

+1 
                      

10826-12 
Munkaszervezés

i ismeretek 
                   1       

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezés

i gyakorlat 
                    2      

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejleszté

s 

0,5      1      2     
1 

+1  
      

Adatbázis- és 

szoftverfejleszté

s gyakorlat 

  1     2     2     2     

Hálózati 

ismeretek I.  
      1     

1 

+1 
    2       

Hálózati 

ismeretek I. 

gyakorlat 

        
2  

+1 
    2      2      
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Szakmai 

követelménymo

dulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakkép

esítés-

specifik

us 

utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10821-12  

Gazdasági 

alapok és 

rendszerszervezé

s 

  

  

  

Gazdasági 

ismeretek  
                      6   

Gazdasági 

ismeretek 

gyakorlat 

                        
5 

+2 

Vállalati 

információs 

rendszerek  

                      4   

Projektmenedz

sment  
                      2   

Szakmai 

idegen nyelv  
                      1,5 

 

10822-12 

Az Informatika 

alkalmazása 

  

  

Projektmenedz

sment 

gyakorlat 

                        
2 

+1 

Vállalati 

információs 

rendszerek 

gyakorlat 

                        
2 

+1 

Informatikai 

alkalmazási 

gyakorlat 

                        4 

Számviteli 

információs 

rendszerek 

gyakorlat 

                        2 

összes óra 2 4 
70 

2 5 
105 

4 4 
140 

5 6  18 19 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Gazdasági informatikus (54 481 02) követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 

heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesíté

s-specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti óraszám ög

y 

heti óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1 
  

1 
 

Hittan 1 
  

1 
 

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkavédelmi 

alapismeretek 

0,5 

+0,5 
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

Elhelyezkedést-

munkavállalást segítő 

idegen nyelv 

   2  

10815-12 Információtechnológiai 

alapok 

1,5 

+1,5     

Információtechnológiai alapok Információtechnológiai 

gyakorlat  
2 

   

10826-12 
Munkaszervezési 

ismeretek 
1+1 

    

Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

gyakorlat  
2 +1 

   

10817-12 

Hálózatok, programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
4 

    

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 
 

8 
   

Hálózati ismeretek I. 4 
    

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat  
8 

   

10821-12 

Gazdasági alapok és 

rendszerszervezés 

Gazdasági ismeretek 
   

6 
 

Gazdasági ismeretek 

gyakorlat     
5+2 

Vállalati információs 

rendszerek    
4 

 

Projektmenedzsment 
   

2 
 

Szakmai idegen nyelv 
   

1,5 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesíté

s-specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti óraszám ög

y 

heti óraszám 

e gy e gy 

10822-12 

Az Informatika alkalmazása 

Projektmenedzsment 

gyakorlat     
2+1 

Vállalati információs 

rendszerek gyakorlat     
2+1 

Informatikai 

alkalmazási gyakorlat     
4 

Számviteli információs 

rendszerek gyakorlat     
2 

összes óra 16 21 
160 

18 19 

összes óra 37 37 
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A Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 
 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti  

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki 
           1  

Hittan 
           1  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem          1    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
          1   

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 

2,5 

+1 
  3   4+1   4+1    

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

 2 70  3+1 105  3 140     

10172-12 

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés 
         2    

Műszaki mérés 

gyakorlat           2   
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti  

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10169-12 

Forgácsoló 

technológia 

hagyományos és 

CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási 

alapismeretek 
           4  

 

Forgácsolási 

alapismeretek 

gyakorlat 

 
           8+1  

10170-12 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás  

           
6,5 

+0,5 
 

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás 

gyakorlat 

            

2 

+2,5 

10171-12 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása  
           4  

Szerszámgépek 

karbantartása 

gyakorlat 
            4 

összes óra 4 2 
70 

3 4 
105 

5 3 
140 

8 3 19,5 17,5 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 
 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13. 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 
1   1  

Hittan 
1   1  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem 1     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1    

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
13,5+2     

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

 11+1,5 160   

10172-12 

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés 
2     

Műszaki mérés 

gyakorlat  2    
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13. 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

10169-12 

Forgácsoló 

technológia 

hagyományos és 

CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási 

alapismeretek 
   4  

 

Forgácsolási 

alapismeretek 

gyakorlat 

 
  

 8+1 
 

10170-12 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás  

   6,5+0,5  

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás 

gyakorlat 

   
 2 +2,5 

10171-12 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása  
   4  

Szerszámgépek 

karbantartása 

gyakorlat 
    4 

összes óra 21,5 15,5  
160 

19,5 17,5 

összes óra 37 37 
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A Mechatronikai technikus (54 523 04) szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám Ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki            1  

Hittan            1  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
2,5+1   3   4+1   4+1    

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

 2 70  3+1 105  3 140     

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem          1    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
          1   

10172-12 

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés          2    

Műszaki mérés 

gyakorlat           2   

10190-12 

Mechatronikai 

gépészeti feladatok 

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 
           8+1  

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 

gyakorlat 

            8 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám Ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10191-12 

Mechatronikai 

villamos feladatok 

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 
           6,5+1  

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 

gyakorlat 

            6+2 

összes óra 4 2  
70 

3 4 
105 

5  3 
140 

8 3 19 18 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Mechatronikai technikus (54 523 04) szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1   1  

Hittan 1   1  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
13,5+3     

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

 11+1 160   

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem 1     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1    

10172-12 

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés 
2     

Műszaki mérés 

gyakorlat  2    

10190-12 

Mechatronikai 

gépészeti feladatok 

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 
   8+2  

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 

gyakorlat 

    8 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

10191-12 

Mechatronikai 

villamos feladatok 

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 
   6,5+2  

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 

gyakorlat 

    6 

összes óra 22 15  
160 

23 14  

összes óra 37 37 
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A Műszaki informatikus (54 481 05) követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 

heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 
 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

heti  

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki 
           1  

Hittan 
           1  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

Elhelyezkedést-

munkavállalást segítő 

idegen nyelv (5-ös 

szint) 

           2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 
           0,5  

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkavédelmi 

alapismeretek 0,5             

10815-12 

Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai 

alapok 1                       

Információtechnológiai 

gyakorlat   2 +1                     

10826-12 

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

ismeretek 
                   1     

Munkaszervezési 

gyakorlat 
                    2    

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
0,5      1      2     1+1      

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

  1     2     2     2   

Hálózati ismeretek I.       1     1+1     2     

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat 
        2 +1     2      2    
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

heti  

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10832-12 Műszaki 

informatika 

Elektronika            4+2  

Elektronika gyakorlat             3 

Digitális technika            2  

Műszaki 

dokumentációs 

gyakorlat 

            3 

Villamos műszerek és 

mérések gyakorlat 
            3 

Folyamatirányítás és 

digitális jelfeldolgozás 
           2,5  

Folyamatirányítás és 

digitális jelfeldolgozás 

gyakorlat 

            3 

Adatátviteli hálózatok 

üzemeltetése 
           2  

Adatátviteli hálózatok 

üzemeltetése gyakorlat 
            3 

Műszaki programozás 

gyakorlat 
            3+2 

összes óra 2 4 
70 

2 5 
105 

4 4 
140 

5 6  17 20 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Műszaki informatikus (54 481 05) követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 

heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 
1   1  

Hittan 
1   1  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

Elhelyezkedést-

munkavállalást segítő 

idegen nyelv (5-ös 

szint) 

   2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 
   0,5  

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
0,5 

+0,5 
    

10815-12 

Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai 

alapok 
1,5 

+1,5  
    

Információtechnológiai 

gyakorlat   2    

10826-12 

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

ismeretek 
 1+1      

Munkaszervezési 

gyakorlat 
  2 +1    

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
 4      

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

  8    

Hálózati ismeretek I. 4      

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat 
  8    
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

e gy e gy 

10832-12 Műszaki 

informatika 

Elektronika    4+2  

Elektronika gyakorlat     3 

Digitális technika    2  

Műszaki 

dokumentációs 

gyakorlat 

    3 

Villamos műszerek és 

mérések gyakorlat 
    3 

Folyamatirányítás és 

digitális jelfeldolgozás 
   2,5  

Folyamatirányítás és 

digitális jelfeldolgozás 

gyakorlat 

    3 

Adatátviteli hálózatok 

üzemeltetése 
   2  

Adatátviteli hálózatok 

üzemeltetése gyakorlat 
    3 

Műszaki programozás 

gyakorlat 
    3+2 

összes óra 16 21 
160 

17 20 

összes óra 37 37 
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A Pénzügyi – számviteli ügyintéző (54 344 01) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 

  

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

heti  

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki            1  

Hittan            1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen 

nyelv 
             

Foglalkoztatás I.            2  

11504 -12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
2+1   3,5+1          

Ügyviteli 

gyakorlatok 
 2,5   2,5   1      

Általános 

statisztika 
      1   1    

Statisztika 

gyakorlat 
       1   1   

Pénzügyi 

alapismeretek 
      2   2    

Pénzügy 

gyakorlat 
          1   

Adózási 

alapismeretek 
         1    

Adózás gyakorlat           1   

Számviteli 

alapismeretek 
      2+1   2+1    

Számvitel 

gyakorlat 
          1   

10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 

Gazdálkodási 

ismeretek 
           3,5+0,5  

11505-12 

Könyvelés számítógépen 

Könyvelés 

számítógépen 
            4 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

heti  

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10149-12 Könyvvezetés 

és beszámolókészítés 
Számvitel            6+0,5  

11506-12 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 

Vállalkozás-

finanszírozás 
           2+1  

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

            1 

Adózás            3+1  

Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

            2 

11501-12  

Projektfinanszírozás 

Projekt-

finanszírozás 
           2  

Projekt-

finanszírozás 

gyakorlata 

            2 

11502-12  

Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése 
           2+1  

Projekttervezés 

gyakorlata 
            1 

összes óra 3,5 2,5 
 

4,5 2,5 
 

6 2 
 

7 4 27 10 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Pénzügyi – számviteli ügyintéző (54 344 01) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1   1  

Hittan 1   1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen 

nyelv 
2     

Foglalkoztatás I.    2  

11504 -12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
5,5+1     

Ügyviteli 

gyakorlatok 
 6    

Általános 

statisztika 
2     

Statisztika 

gyakorlat 
 2    

Pénzügyi 

alapismeretek 
4+1     

Pénzügy 

gyakorlat 
 1    

Adózási 

alapismeretek 
1,5+1     

Adózás gyakorlat  1    

Számviteli 

alapismeretek 
4,5+1     

Számvitel 

gyakorlat 
 1    
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti  

óraszám ögy 

heti  

óraszám 

e gy e gy 

10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 

Gazdálkodási 

ismeretek 
   3,5+0,5  

11505-12 

Könyvelés számítógépen 

Könyvelés 

számítógépen 
    4 

10149-12 Könyvvezetés 

és beszámolókészítés 
Számvitel    6+0,5  

11506-12 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 

Vállalkozás-

finanszírozás 
   2+1  

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

    1 

Adózás    3+1  

Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

    2 

11501-12  

Projektfinanszírozás 

Projekt-

finanszírozás 
   2  

Projekt-

finanszírozás 

gyakorlata 

    2 

11502-12  

Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése 
   2+1  

Projekttervezés 

gyakorlata 
    1 

összes óra 26 11 
 

27 10 

összes óra 37 37 
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A Szoftverfejlesztő (54 213 05) követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 
 

Szakmai 

követelménymo

dulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Szakképesí

tés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszá

m 
ögy 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszá

m 

ög

y 

heti 

óraszá

m 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki            1  

Hittan            1  

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás 

II. 
           0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás 

I.  
           2  

10815-12 

Információtechn

ológiai alapok 

Információtech

nológiai alapok 
1             

Információtech

nológiai 

gyakorlat 

 
2 

+1 
           

10826-12 

Szakmai 

életpálya-építés, 

munkaszervezés

, munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervez

ési ismeretek 
         1    

Munkaszervez

ési gyakorlat 
          2   

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-

kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejleszt

és 

0,5   1   2   
1 

+1 
   

Adatbázis- és 

szoftverfejleszt

és gyakorlat 

 1   2   2   2   

Hálózati 

ismeretek I. 
   1   1+1   2    

Hálózati 

ismeretek I. 

gyakorlat 

    
2 

+1 
  2   2   

  



31 

Szakmai 

követelménymo

dulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Szakképesí

tés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszá

m 
ögy 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszá

m 

ög

y 

heti 

óraszá

m 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10835-12 

Alkalmazás 

fejlesztés 

Operációs 

rendszerek 
           2  

Operációs 

rendszerek 

gyakorlat 

            2 

Alkalmazásfejl

esztés 
           4,5  

Alkalmazásfejl

esztés 

gyakorlat 

            4 

Web 

alkalmazásfejle

sztés 

           2  

Web 

alkalmazásfejle

sztés gyakorlat 

            4 

Programozási 

nyelvek 

gyakorlat 

            
4 

+1 

Multimédia 

gyakorlat 
            2 

Adatbázis 

fejlesztés 
           1+2  

Adatbázis 

fejlesztés 

gyakorlat 

            
2 

+1 

Szakmai 

idegen nyelv 
           1  

összes óra 2 4 
70 

2 5 
105 

4 4 
140 

5 6 17 20 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Szoftverfejlesztő (54 213 05) követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesít

és-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ög

y 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1   1  

Hittan 1   1  

11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

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

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

10815-12 

Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai 

alapok 
1,5     

Információtechnológiai 

gyakorlat 
 2+1    

10826-12 

Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

ismeretek 
1     

Munkaszervezési 

gyakorlat 
 2    

10817-12 

Hálózatok, programozás 

és adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
4+1     

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

 8    

Hálózati ismeretek I. 4+1     

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat 
 6+1    
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesít

és-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ög

y 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

10835-12 

Alkalmazás fejlesztés 

Operációs rendszerek    2  

Operációs rendszerek 

gyakorlat 
    2 

Alkalmazásfejlesztés    4,5  

Alkalmazásfejlesztés 

gyakorlat 
    4 

Web alkalmazásfejlesztés    2  

Web alkalmazásfejlesztés 

gyakorlat 
    4 

Programozási nyelvek 

gyakorlat 
    4+1 

Multimédia gyakorlat     2 

Adatbázis fejlesztés    1+2  

Adatbázis fejlesztés 

gyakorlat 
    2+1 

Szakmai idegen nyelv 2   1  

összes óra 17 20 16

0 

17 20 

összes óra 31 37 
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A Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 9-13. évfolyamos képzés esetén 

 

 
  

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképes

ítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

Osztályfőnöki            1  

Hittan            1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen 

nyelv 
             

Foglalkoztatás I.            2  

11504-12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
2+1   

3,5 

+1 
         

Ügyviteli 

gyakorlatok 
 2,5   2,5   1      

Általános 

statisztika 
      1   1    

Statisztika 

gyakorlat 
       1   1   

Pénzügyi 

alapismeretek 
      2   2    

Pénzügy gyakorlat           1   

Adózási 

alapismeretek 
         1    

Adózás gyakorlat           1   

Számviteli 

alapismeretek 
      2+1   2+1    

Számvitel 

gyakorlat 
          1   
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesí

tés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám 

ö

g

y 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10152-12 

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

Kis- és 

középvállalkozá

sok 

gazdálkodása 

           2,5  

Üzleti terv 

készítés 

gyakorlata 

            2 

10153-12 

Könyvvezetési 

feladatok 

Könyvvezetés            4+1  

Pénzforgalmi 

könyvvitel 

gyakorlat 

            2 

11506-12 

Vállalkozásfinanszíroz

ási és adózási 

feladatok 

Vállalkozás-

finanszírozás 
           2+1  

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

            1 

Adózás            3+1  

Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

            1 

10154-12  

Munkaerő-

gazdálkodás 

Munkaerő-

gazdálkodás 
           3  

Bérszámfejtési 

gyakorlat 
            2 

10151-12 Bérügyi 

szakfeladatok ellátása 

Bérügyi 

feladatok 
           2+1  

Bérügyi 

gyakorlat 
            1 

10155-12 

Társadalombiztosítási 

szakfeladatok ellátása 

Társadalom-

biztosítás 
           2  

TB gyakorlat             1 

összes óra 3,5 2,5 
 

4,5 2,5 
 

6 2 
 

7 4 27 10 

összes óra 6 7 8 11 37 
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A Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 13-14. évfolyamos képzés esetén 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesíté

s-specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

Osztályfőnöki 1   1  

Hittan 1   1  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen nyelv 2     

Foglalkoztatás I.    2  

11504-12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
5,5+1     

Ügyviteli gyakorlatok  6    

Általános statisztika 2     

Statisztika gyakorlat  2    

Pénzügyi 

alapismeretek 
4+1     

Pénzügy gyakorlat  1    

Adózási 

alapismeretek 
1,5+1     

Adózás gyakorlat  1    

Számviteli 

alapismeretek 
4,5+1     

Számvitel gyakorlat  1   

 

 

 

10152-12 

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodása 

   2,5  

Üzleti terv készítés 

gyakorlata 
    2 
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesíté

s-specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

10153-12 Könyvvezetési 

feladatok 

Könyvvezetés    4+1  

Pénzforgalmi 

könyvvitel gyakorlat 
    2 

11506-12 

Vállalkozásfinanszírozá

si és adózási feladatok 

Vállalkozás-

finanszírozás 
   2+1  

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

    1 

Adózás    3+1  

Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

    1 

10154-12  

Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-

gazdálkodás 
   3  

Bérszámfejtési 

gyakorlat 
    2 

10151-12 Bérügyi 

szakfeladatok ellátása 

Bérügyi feladatok    2+1  

Bérügyi gyakorlat     1 

10155-12 

Társadalombiztosítási 

szakfeladatok ellátása 

Társadalom-biztosítás    2  

TB gyakorlat     1 

összes óra 26 11 
 

27 10 

összes óra 37 37 
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Az Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, esti tagozaton 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.     0,5  

10007-12 

Informatikai és műszaki alapok 

Műszaki informatika gyakorlat  2    

Műszaki ismeretek 0,5     

Műszaki gyakorlatok  3    

10005-12 

Villamosipari alaptevékenységek 

Műszaki rajz 0,5     

Elektrotechnika 1     

Elektrotechnika gyakorlat  2    

Elektronika 2     

Elektronika gyakorlat  2 96   

10003-12 

Irányítástechnikai alapok 

Irányítástechnika 1     

Irányítástechnika gyakorlat  2    

10018-12 

Erősáramú szerelések 

Erősáramú szerelési gyakorlat     4 

Géptan    0,5  

10017-12 

Erősáramú mérések 

Méréstechnika    0,5  

Erősáramú mérések gyakorlat     3 

10016-12l  

Erősáramú berendezések üzeme 

Műszaki dokumentáció 

gyakorlat 
    2 

Villamos gépek    2  

Villamos művek    2  

Villamos gépek és vezérlések 

gyakorlat 
    5 

összes óra 5,5 11 
96 

6 14 

összes óra 16,5 20 
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A Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, esti tagozaton 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.     0,5  

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem 0,5     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 0,5    

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
7,75     

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

 6,75 160   

10172-12 

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés 
0,5     

Műszaki mérés 

gyakorlat  2    

10169-12 

Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási 

alapismeretek    2  

Forgácsolási 

alapismeretek 

gyakorlat 
    5 
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Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

10170-12 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás  
   3,5  

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás 

gyakorlat 

    3 

10171-12 

Karbantartás és üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása     2  

Szerszámgépek 

karbantartása 

gyakorlat 
    2,5 

összes óra 9,25 9,25 
160 

8,5 10,5 

összes óra 16,5 19 
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NAPPALI MUNKARENDŰ KÉPZÉSEINK SZAKMAI PROGRAMJAI 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A helyi szakmai program 

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint 

 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a szakképzési kerettanterveket tartalmazó 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet, 

– az 54 481 01 CAD-CAM informatikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– az 54 523 02 Elektronikai technikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– az 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– az 54 481 02 Gazdasági informatikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– az 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– az 54 523 04 Mechatronikai technikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet,  

– az 54 481 05 Műszaki informatikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet,  

– az 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet,  

– az 54 344 01 Pénzügyi - számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– az 54 344 04 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 
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II. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

III. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember 

vehet részt.  

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 

felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két-évfolyamos képzés második évfolyamának 

(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 

évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi 

rendszerével, órakeretével. A két-évfolyamos képzés első szakképzési 

évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi 

rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak 

tartalmával, összes óraszámával. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 481 01 

CAD-CAM INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  
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SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 481 01 

CAD-CAM INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 

 

A szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot 

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a 

szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben 

az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a 

szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt 

keletkezik!) 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 
1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy                  18óra/18 +18 

óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincsen előtanulmányi követelmény 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       4 óra/8 

óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

 

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

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

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

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghatározásai.   
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1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra/8 

óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

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

 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

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

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

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

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

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

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

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

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

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

célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra / 

4 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

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

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra / 

4 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom-meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

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

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 
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Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe-helyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások       2 óra / 

4 óra 

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

keverékek, stressz) 

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

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

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

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

  

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       4 óra / 

8 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez.  

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények    normarendszere és az érintett 

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

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

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 

illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében ellátandó feladatok. 

Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
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Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 

+16 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

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

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek       4 óra 

+4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),  kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 

való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, 

végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás:  fajtái:  atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő 

foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra + 

4 óra 

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

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, 

képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató 

által kiadandó dokumentumok. 
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Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

Álláskeresés          4 óra 

+4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

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

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

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, 

közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

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

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

 

1.3.3. Munkanélküliség        4 

óra+4 óra 

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

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési  kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi 

szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

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

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

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

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú 

támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 
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1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.   
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy        

 64 óra  

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

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

nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást 

is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

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

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve 

az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások 

elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív 

memória fejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés  6 alapvető, a 

mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1       

 8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó 

kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá 

alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre 

összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő 

egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
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1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2       

 8 óra 

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

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

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

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

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

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga 

is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A 

szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan 

egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá 

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, 

illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés        

 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

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

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

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

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

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

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami 

az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy 

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

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

témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   
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Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

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

nyelvtanuló. 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs        

 24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

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

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

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka 

lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a 

motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

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

és értelmezze. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig 

számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag 

által támogatott formában zajlik. 

 

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

értékeléssel. 
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A 10815-12 azonosító számú Információtechnológiai alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök  

 

 
1. Információtechnológiai alapok tantárgy     36 óra/54 +54 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések 

megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására, ipari minősítő vizsga letételére. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete 

 

1.3.Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 18 óra/27+27 óra 

 Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

 Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 

 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 
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 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 

 

1.3.2. Szoftverismeretek 12 óra/18 +18óra 

 Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

  Hibakeresési folyamat lépései. 

 

1.3.3. Információtechnológiai biztonság alapjai 6 óra/9 +9 óra 

 Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 

 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme.  
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1.4.A képzés javasolt helyszíne 

Számítógép terem 

 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Információtechnológiai gyakorlat tantárgy      

               72 +36óra+70 óra ÖGY/72 óra+50 

óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT 

munkakörök betöltéséhez szükséges készségek elsajátítására, ipari minősítő vizsga 

letételére. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

2.3.Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Számítógép összeszerelése 24 +12óra+35 óra ÖGY/24 óra+25 óra ÖGY 

 Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

 Számítógép alkatrészek cseréje. 

 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 
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2.3.2. Telepítés és konfigurálás 36 +18 óra+35 óra ÖGY/36 óra+25 óra ÖGY 

 Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 

 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. 

 Virtuális gép telepítése. 

 

2.3.3. Megelőző karbantartás 12 +6 óra/12 óra 

 Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 

  

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Hardvertechnikai laboratórium 
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2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10826-12 azonosító számú Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, 

munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök  
 

 

1. Munkaszervezési ismeretek tantárgy     32 óra/36+36  

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Foglalkoztatás követelménymodulra építve a tanuló megismeri a jellemző 

informatikai munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói 

elvárásokat, és a személyes portfólió sajátosságait, és az informatikai álláshelyekkel 

kapcsolatos információforrásokat. 

Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és 

információs folyamatait és szabályait. Elsajátítja a szervezeti kommunikációra 

vonatkozó alapvető szabályokat, fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs 

készségét. Megismeri a személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás alapjait, 

megismeri a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas 

módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez szükséges információk 

felkutatatásában, és visszakereshető tárolásában. Elsajátítja a projektmenedzsment 

alapismereteket, felkészül arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze. 

Elsajátítja az alapvető pénzügyi, számviteli ismereteket: bankszámlanyitás, 

bankszámla-vezetés, számla formája, kiállítása, alapvető adók, közterhek. A 

Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulhoz kapcsolódóan 

megismeri a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi 

munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a 

veszély és a kockázat minimalizálására.  

Megismeri a minőségirányítás helyét, szerepét a munkaszervezeten belül.  

Képet kap a szakmacsoportjára jellemző, a tevékenységek során keletkező 

veszélyes hulladékokról és azok kezelésének módjáról a jogszabályok tükrében. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek 

tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

 4 óra/4+4 óra 

Ez a témakör a Foglakoztatás modulra épül. 
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A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, megbízási, vállalkozói jogviszony 

előnyei és hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. 

Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életpálya-építésben, 

tartalma az informatikai munkakörök esetében. 

Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

 

1.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

 4 óra/4+4 óra 

Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), 

nonprofit szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési 

jellemzői, különbségei, azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és 

kommunikáció szempontjából.  

A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó 

alapvető szabályok, eljárások. 

Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái (szervezeti és 

működési szabályzat, iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli 

folyamatokra kiterjedő szabályzatok) tartalma, helye, szerepe a szervezetek 

működésében.  

A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások 

támogatására alkalmazott szoftverek. 

A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti 

tárgyalás, reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció - 

vonatkozó viselkedési és kommunikációs szabályok. 

 

1.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás  4 óra/4+4  óra 

A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, 

kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai 

adatbázisok; szakmai fórumok.  

Gyártó - specifikus információforrások az informatika területén;  

Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok; 

Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása; 

 

1.3.4. Munkavégzés projektekben 8 óra/8+10  óra 

Projektmenedzsment alapfogalmai. 

Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú 

működésből fakadó tevékenységek, felelősségi és hatáskörök. 

Projektszoftverek fajtái, jellemző funkcionalitása, helye, szerepe, 

alkalmazhatósága a projektek tervezésében, adminisztrálásában, nyomon 

követésében, erőforrások kezelésében.  

A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és 

tervezése. 

A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs 

szabályok, jellemző projektdokumentumok. 
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A projektek nyomon követésének, monitoringjának módja, az indikátorok 

fajtái, szerepe a projektek követésében.  

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli 

együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

1.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok 6 óra/8+8  óra 

Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. 

Társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, 

pénzügyi, számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti 

működésben.  

A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az 

eredményig. 

A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és 

közterhek. 

A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 

egyszerű költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása; 

Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

Ügyfélkapu szolgáltatásait (eBEV, értesítési tárhely, adó és járulékbevallás, 

foglalkoztatási jogviszony, cégkereső, ügyintézés, jogszabálykereső, OEP 

lekérdezés /betegéletút, biztosítási jogviszony). 

 

1.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás 2 óra /2+2  óra 

Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulra  épül. 

A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi 

szabályozás. 

A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése 

 

1.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  

 2 óra/4+4  óra 

Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának 

értelmezése a szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, 

minőségbiztosítási eljárásokban. 

Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabványok 

 

1.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése 2 óra/2 óra 

A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok 

alkalmazása, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai 

Környezetterhelési kockázatok 
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1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Elméleti szaktanterem 

Informatikai szaktanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Munkaszervezési gyakorlat tantárgy 64 óra/72 +36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló elsajátítsa és gyakorolja a szaktudásának, személyes karrier 

elképzeléseinek megfelelő állás, munkahely felkutatásához, elnyeréséhez 

szükséges készségeket, kompetenciákat. Elemzi, értelmezi a különböző szervezeti 

típusokra jellemző ügyviteli és információs folyamatokat. Fejleszti írásbeli és 

szóbeli kommunikációs készségét. Kipróbálja a személyes hatékonyságnövelés, 

időgazdálkodás módszereit, és a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon 

követésére alkalmas módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez 

szükséges információk felkutatásában, és visszakereshető tárolásában. Felkészül 

arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze. Gyakorlatot szerez 

alapvető pénzügyi, számviteli tevékenységekben: bankszámla-nyitás, bankszámla-

vezetés, számla kiállítása, önköltségszámítás, árajánlat készítés. Értelmezi és elemzi 

a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi, 

munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a 

veszély és a kockázat minimalizálására. A minőségirányítási eljárásokhoz 

kapcsolódóan folyamatokat elemez, egyszerű folyamatokat ír le, 

szakmacsoportjára jellemző szabványokat keres.  

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban szakmacsoportjára jellemző helyzetekben a 

jogszabályok figyelembe vételével kockázatokat elemez. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek 

tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

 8 óra/8+4  óra 

Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi 

oldalakon, interneten közzétett személyes információk figyelembevételével 
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Az internet használata informatikai állások felkutatásában: 

információforrások, lehetőségek, szolgáltatások. 

A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 
 

2.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció 

 12 óra/12+5  óra 

A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, 

formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok 

elemzésével: hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, 

műszaki, ügyviteli leírás, utasítás. 

Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző 

funkciói, helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét 

dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. 

Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei 

(személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

 

2.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás  8 óra/8+4  óra 

Jellemző keresőalkalmazások, keresőalkalmazások funkcionalitása; 

Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése.  

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló 

alkalmazások kezelése. 

Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, 

szakszöveg) értelmezése, ismertetése. 

 

2.3.4. Munkavégzés projektekben 16 óra/20+10  óra 

Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, 

ütemezése, erőforrás tervezés. 

Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon 

követés, erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele 

projektmenedzsment szoftverbe. 

Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli 

együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

2.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok 12 óra/16+8  óra 

Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: 

bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének 

megismerése); 

Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 
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Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 

egyszerű költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, 

vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek 

figyelembevételével. 

A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. 

 

2.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás  2 óra /2+1  

óra 

A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális 

elrendezése a környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások 

figyelembevételével. 

A balesetmentes munkavégzés – kockázatbecslés, elemzés – szituációk 

alapján. 

Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek 

megelőzése, áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 

 

2.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás 4 óra/4+2  

óra 

Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok 

alapján. 

Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó 

dokumentumok fajtái. 

Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 

 

2.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése  

 2 óra/ 2+2  óra 

Veszélyes anyagok hulladékok kezelése – eljárások. 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kockázatbecslés. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Elméleti szaktanterem 

Informatikai szaktanterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-

kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök  
 

1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy 158 +36 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű algoritmus 

elkészítésére, a megvalósításhoz szükséges adattípusok és adatszerkezetek 

kiválasztására, a fejlesztői és felhasználói dokumentáció elkészítésére, egy 

egyszerű adatmodell logikai tervének megvalósítására. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

 

1.3.Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Programozás alapismeretek 8+4  óra/6óra 

A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, 

kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás 

Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok 

pontosítása, elő- és utófeltételek megfogalmazása 

Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, 

Jackson diagram 

A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down 

módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek 

 

1.3.2. Adattípusok 24+6  óra/20 óra 

Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör 

(globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. 

Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. 

Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, 

helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű 

karakterláncok. Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, 

karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. 

Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, 

alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 

Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok 

tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), helyfoglalás. 

Műveletek rekordokkal. 
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1.3.3. Programozás elemei 8+4 óra/6 óra 

Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), 

aritmetikai műveletek, matematikai függvények, véletlen számok, 

típuskonverziók. 

Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, 

függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás 

Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); 

elágazás (IF-THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett feltételek 

(AND, OR); választás (CASE) 

Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). 

Elöltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)  

 

1.3.4. Programozási tételek 40+5 óra/40 óra 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, 

eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás 

tétele 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) 

keresés tétele 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, 

transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, 

minimum kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, 

rendezések összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés 

tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, 

faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, 

QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

 

1.3.5. Adatstruktúrák 30+5 óra/30 óra 

Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás 

mutatók segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, 

helyfelszabadítás; dinamikus és statikus változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák 

megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, 

törlés. 

Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, 

beszúrás); ciklikus listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); 

sorokkal kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; 

prioritásos sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); 

veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás 
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ellenőrzése); verem alkalmazásai: rekurzió, függvényhívások, lokális változók 

stb. 

 

1.3.6. Programtervezés 24 +6 óra/24 óra 

Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv 

fogalma. Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika 

megvalósítása.  

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

 

1.3.7. Adatbázisok 24 +6 óra/18 óra 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, 

adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok felépítése: táblák, 

rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. 

Egyed-kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, 

redundancia csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. 

Funkcionális függések és kulcsok a relációs modellben. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Elméleti szaktanterem 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 

 

 

2. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy  

 244 óra+120 óra ÖGY/288 óra+60 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére 

(kódolására), a szükséges komponensek kiválasztására, egy adott programnyelven 

történő implementálására, az adatmodell fizikai megvalósítására. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Informatika: A weblapkészítés alapjai; Adatok tárolásához szükséges egyszerű 

adatbázis kialakítása; Algoritmizálás és adatmodellezés;  

 

2.3.Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Programozási nyelvek 24 óra/20 óra 

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, 

funkcionális, objektum-orientált. 

A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális 

programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális 

programnyelvek és jellemzőik 

Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási 

technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív 

futtatás, virtuális gépek. 

Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, 

fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs 

rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos 

nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok 

osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós 

(fixpontos, lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és 

változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági köre; Globális és lokális azonosító, 

változók allokálása, élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

 

2.3.2. Objektumorientált programozás 

 36 óra+36 óra ÖGY/60 óra+18 óra ÖGY 

Objektumorientált paradigma  

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok 

hívása. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és 

kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és 

destruktor alkalmazása. 

Rendszerterv készítése 

Javasolt programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

2.3.3. Programozási nyelv „A” 84 óra+40 óra ÖGY/80 óra+20 óra Ögy 

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: 

Project műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai 

szabályok, megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, 

kiírás. Konzol alkalmazás felületének a megtervezése. 
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GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása 

tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. 

Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. 

Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb 

kivételosztályok. Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. 

Hibakeresés és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, 

változók tartalmának a figyelése. 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és 

ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, 

egymásba ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. 

Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer 

komponensek és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Javasolt programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

2.3.4. Állománykezelés 8 óra+10 óra ÖGY/18 óra+6 óra ÖGY 

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O 

műveletek, megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: 

pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek 

állományokkal: létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. 

Szekvenciális és direkt feldolgozás 

 

2.3.5. Web-programozás alapjai 56 óra+34 óra ÖGY/74 óra+16 óra ÖGY 

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezet 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű 

elemek) és fejlécben alkalmazható elemek 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése 

Táblázatok 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. 

Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények 
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Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. 

Javasolt szerver oldali programozási nyelv: PHP vagy JAVA 

 

2.3.6. Adatbázis fejlesztés 36 óra/36 óra 

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások 

SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező 

hozzáadása 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: 

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER 

BY 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING 

Javasolt adatbázis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy PostgreSQL 

szerver 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 
 

 

3. Hálózati ismeretek I. 136 +36 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok elméleti 

hátterére, szakmai ismeretek elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés 

megszerzésére felkészítse a tanulókat. A tantárgy további célja, hogy az otthoni, 

kis- és közepes vállalati hálózatokra, és internet szolgáltatásokra fókuszálva 

megismertesse a hálózatokban telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, 

üzemeltetésének, biztonságnak és hibaelhárításnak elméleti alapjait, valamint 

bevezetést nyújt a hálózatok tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti 

feladatokba is. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai alapok tantárgy 

Bináris és hexadecimális számrendszer 

Személyi számítógépek felépítése  
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Operációs rendszerek 

 

3.3.Témakörök és elemeik 

 

3.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok 54 +16 óra/72 óra 

Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és 

alkalmazások 

Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái  

Operációs rendszer kiválasztása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez 

Bevezetés a hálózatokba  

Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege 

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

Hálózati eszközök és átviteli közegek 

Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, 

alhálózati maszkok 

Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik 

OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok 

Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok 

Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások 

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése 

 

3.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

 82 +20 óra/72 óra 

Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók 

felépítése, jellemzői, indulási folyamata 

Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok 

ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 

 

3.4.A képzés javasolt helyszíne 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet 

hozzáféréssel rendelkező tanterem. 
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3.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
 

 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy 333 +36 óra/338 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó gyakorlati feladatok 

elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a tanulókat. 

A tantárgy további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és 

Internet szolgáltatásokra fókuszálva a tanulók meg tudják oldani a hálózatokban 

telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, biztonságnak 

és hibaelhárításnak gyakorlati feladatait, valamint bevezetést nyújt a hálózatok 

tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti feladatokba is. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek témakörök 

 

4.3.Témakörök és elemeik 

 

4.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat  

 108 +16 óra+90 óra ÖGY/144 óra+25 óra ÖGY 

Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése  

Számítógépes rendszer összeállítása  

Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez  

Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  

Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása  

Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, 

kábelek tesztelés  

IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása  

Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)  

Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés 

WLAN-okban  
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Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és 

kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati 

feladatok  

Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata  

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése  

 

4.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat  

 100 +20 óra+35 óra ÖGY/144 óra+25 óra ÖGY 

Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és 

segédprogramok  

Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI modellel  

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  

Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, strukturált kábelezési 

feladat  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata  

Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, grafikus- 

és IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása  

Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN 

csatlakozás beállítása  

Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) 

ISP szolgáltatások bevezetése 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása 

ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése 

Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS, 

IPS) 

ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet 

Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és IOS 

mentése 

Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne 

Az Informatikai rendszergazda szakmai és vizsgakövetelményeiben 

meghatározott Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor. 

 

4.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10820-12 azonosító számú, CAD alapok megnevezésű, szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök  

 

 
1. Műszaki ábrázolás és gépelemek tantárgy  80 óra/80 óra*/ +32 óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki ábrázolás és gépelemek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy 

képessé tegye a tanulókat a műszaki kommunikáció meghatározó részének, a 

műszaki ábrázolásnak megértésére, alkalmazására. Fejlessze a térbeli tájékozódást, 

a térlátást, kialakítsa a tanulókban azt az absztrakciós képességet, amely lehetővé 

teszi a műszaki rajzon ábrázolt termék elképzelését, valamint a termék két 

dimenzióban történő ábrázolásának megvalósítását.  

A legfontosabb gépelemeken keresztül sajátítsák el a tanulók a műszaki ábrázolás 

egyszerűsítési szabályait, ismerjék fel műszaki rajz egyszerűsített ábrázolása 

alapján az alkatrészek valódi geometriáját, illetve legyenek képesek alkalmazni az 

egyszerűsítési szabályokat műszaki rajz készítésekor. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy alapozó jellegű, nem kapcsolódik másik tantárgyhoz. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Műszaki ábrázolás 30 óra/32 óra / +16 óra 

Rajzkészítési szabványok  

A műszaki rajz formai követelményei – rajzlapok, vonaltípusok, 

vonalvastagságok, feliratok a műszaki rajzon 

Síkmértani szerkesztések 

Ábrázolási módok – vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás 

Metszeti ábrázolások fajtái 

A mérethálózat kialakítása 

Méretek tűrésezésének szabályai 

Illesztések értelmezése 

Felületminőség értelmezése 

 

1.3.2. Gépelemek és ábrázolásuk 50 óra/48 óra / +16 óra 

Műszaki táblázatok és alkalmazásuk 

Kötőgépelemek alkalmazása és ábrázolása, adatok megadása – csavarkötés, 

szegecskötés, ék-, és reteszkötés, csapok, szegek, bordáskötés, forrasztott kötés, 

hegesztett kötés, rugók 

Forgó mozgás gépelemeinek alkalmazása és ábrázolása, adatok megadása – 

tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, tömítések 
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Forgó mozgást átalakító gépelemek alkalmazása és ábrázolása – 

fogaskerékhajtás, szíjhajtások, lánchajtás 

Mechanizmusok szerkezete, mozgás-átalakítás 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne 

A képzés javasolt helyszíne olyan tanterem, ahol lehetőség van táblán szerkesztési 

feladatok elkészítésére, illetve lehetőség van szemléltetésre, bemutatásra 

(szemléltető eszközök - testkészlet, gépalkatrészek, transzparensek, kivetítési 

lehetőség) 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
 

2. Műszaki ábrázolás és gépelemek gyakorlat tantárgy  64 óra/64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki ábrázolás és gépelemek gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, 

hogy gyakorlati alkalmazásokon keresztül képessé tegye a tanulókat térbeli 

alakzatok két dimenziós megjelenítésére, illetve a vetületi ábrázolással megrajzolt 

alakzatok elképzelésére. A tantárgy ismereteinek alkalmazásával legyenek 

képesek szabványnak megfelelő alkatrész- és összeállítási rajz olvasására, 

értelmezésére, készítésére.  

Legyenek képesek alkalmazni a géprajzi egyszerűsítési szabályokat alkatrész- 

valamint összeállítási rajz készítéséhez. Biztonsággal ismerjék fel a műszaki 

dokumentációkban rajzolt alkatrészeket. Ismerjék meg a műszaki adatok 

lehetséges információforrásait, azok használatát. Legyenek képesek adott 

alkatrészek műszaki adatait kikeresni, és felhasználni műszaki rajz készítéséhez. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Műszaki ábrázolás és gépelemek tantárgy, műszaki ábrázolás témakör, gépelemek 

és ábrázolásuk témakör 

 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Műszaki ábrázolás 24 óra/32óra 

Szabványos felirat készítése, vonaltípusok és vonalvastagságok alkalmazása 

Lemeztárgyak rajzainak készítése síkmértani szerkesztések segítségével 

Síklapokkal határolt testek vetületi ábrázolása 

Görbelapú testek vetületi ábrázolása 

Testek axonometrikus ábrázolása 

Axonometrikus kép alapján vetületi rajz készítése 
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Vetületi kép alapján axonometrikus rajz készítése 

Metszés alkalmazása nem látható részek megjelenítésére 

Vetületek mérethálózatának elkészítése 

Tűrésezés megadása a mérethálózat elkészítésekor 

Illesztések megadása a mérethálózat elkészítésekor 

Felületminőség megadása 

 

2.3.2. Gépelemek és ábrázolásuk 40 óra/48 óra 

Műszaki táblázatok alkalmazása 

Kötőgépelemek ábrázolása, adatok meghatározása információforrásból, 

megadásuk – csavarkötés, szegecskötés, ék-, és reteszkötés, csapok, szegek, 

bordáskötés, forrasztott kötés, hegesztett kötés, rugók 

 Forgó mozgás gépelemeinek ábrázolása, adatok meghatározása 

információforrásból, megadásuk – tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, 

tömítések 

 Forgó mozgást átalakító gépelemek ábrázolása – fogaskerékhajtás, szíjhajtások, 

lánchajtás 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

A képzés javasolt helyszíne olyan tanterem, ahol lehetőség van táblán szerkesztési 

feladatok elkészítésére, illetve lehetőség van szemléltetésre, bemutatásra 

(szemléltető eszközök - testkészlet, gépalkatrészek, transzparensek, kivetítési 

lehetőség) 

 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

3. CAD gyakorlat tantárgy  128 óra/128 óra*/ +32 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A CAD gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók a technikai 

színvonalnak megfelelő, korszerű számítógépes terméktervezés sajátosságait 

gyakorlati alkalmazáson keresztül elsajátítsák. 

A tanulók legyenek képesek olyan számítógépes műszaki dokumentáció 

készítésére, amely alapján az egyes alkatrészek gyártása tervezhető. Legyenek 

képesek alkatrészek, valamint a belőlük összeállított szerkezetek parametrikus 

térbeli modellezésére, a működés szimulálására, valamint a modell alapján fizikai, 

mechanikai és technikai adatok meghatározására.  

A tanulókban alakuljon ki a parametrikus modellépítéshez szükséges tervező 

gondolkodásmód, legyenek képesek a geometria átfogó elemzésére, a síkbeli és 

térbeli geometriai kényszerek alkalmazására. 
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3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete.  

Műszaki ábrázolás és gépelemek elmélet és gyakorlat tantárgyak, műszaki 

ábrázolás témakör, gépelemek és ábrázolásuk témakör. 

 

3.3.Témakörök  

 

3.3.1. 2D rajzkészítés 36 óra/64óra / +12 óra 

Alkalmas CAD szoftverek és jellemzőik 

Rajzelemek létrehozása, szerkesztése 

Rajzelemek tulajdonságai, vonaltípusok, vonalvastagságok, fóliák alkalmazása 

CAD szoftver testre-szabása, sablon készítése 

Lemeztárgyak rajzainak készítése  

Síklapokkal határolt testek vetületi ábrázolása 

Görbelapú testek vetületi ábrázolása 

Axonometrikus kép alapján vetületi rajz készítése 

Metszés alkalmazása nem látható részek megjelenítésére 

Vetületek mérethálózatának elkészítése 

Tűrésezés megadása 

Illesztések megadása 

Műhelyrajz készítése 

Összeállítási rajz készítése 

 

3.3.2. 3D modellezés 92 óra/96 óra / +20 óra 

Alkalmas CAD szoftverek és jellemzőik 

CAD szoftver testre szabása, sablon készítése 

A 3D alakzatok létrehozásának lehetőségei 

Profil jellemzői, létrehozása 

Boole műveletek végzése, összetettebb alakzatok létrehozása 

Anyagjellemző beállítása a modellhez 

Fizikai, mechanikai tulajdonságok lekérdezése 

A modell exportálásának lehetőségei 

A parametrikus modellezés sajátosságai 

Vázlat létrehozása, kényszerek alkalmazása 

Vázlaton alapuló alaksajátosságok alkalmazása 

Elhelyezett alaksajátosságok alkalmazása 

Fizikai, mechanikai tulajdonságok lekérdezése 

Alkatrészrajz készítése a modell alapján, a rajz szabványos beállítása 

A parametrikus összeállítás-modellezés sajátosságai 

Alkatrészek kényszerezése 

Működő összeállítás létrehozása 

A működő összeállítás szoftveres elemzése 

Összeállítási rajz elkészítése, a rajz szabványos beállítása, darabjegyzék készítése 
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Termékreprezentáció, renderelt kép létrehozása, animáció készítése a 

működésről, robbantott ábra. 

Lemezalkatrész készítése parametrikus környezetben 

Lemezalkatrész tulajdonságainak meghatározása 

Hegesztett szerkezet készítése parametrikus környezetben 

 

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

A képzés javasolt helyszíne olyan számítógépterem, ahol lehetőség van CAD 

szoftverek (2D rajz készítéséhez, 3D modellezéshez, 3D parametrikus 

modellezéshez) futtatására. 

 

3.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10819-12 azonosító számú CAM alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök  

 

 
1. Technológiai ismeretek tantárgy 128 óra/128 óra*  

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 
A Forgácsolási alapismeretek elméleti tantárgy célja, hogy a gépipar területén alkalmazott 

forgácsoló alapeljárások jellemzőinek és alkalmazási területeinek megismertetése. A 

tanulók ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a 

szükséges technológiai folyamat kiválasztásához. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
A tantárgy alapozó jellegű, nem kapcsolódik másik tantárgyhoz. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Forgácsolás elmélet 32 óra/32 óra 

A forgácsolás fogalma, fajtái (esztergálás, fúrás, marás, üregelés, köszörülés) 

A forgácsolástényezői (mdb, szerszám, forgácsoló mozgások, forgács) 

Fogácsolási módok 

 

1.3.2. Forgácsoló megmunkálások 64 óra/64 óra 

Forgácsoló alaptechnológiák (esztergálás, fúrás, marás, üregelés, köszörülés) 

Forgácsoló gépek 

Forgácsoló szerszámok 

Forgácsolás készülékei 

Technológiai számítások 

Különleges megmunkálások 

Menetgyártás 

Fogaskerékgyártás 

Finomfelületi megmunkálások 

Speciális megmunkálások 

 

1.3.3. Technológiai tervezés 32 óra/32 óra 

Technológiai dokumentációk (fajtái, tartalma) 

Művelettervezés hagyományos szerszámgépekre 

Komplex művelettervezési feladat 
 

1.4.A képzés javasolt helyszíne 

Elméleti terem. 
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1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

szerinti értékeléssel. 

 

 

2. Műszaki ismeretek tantárgy 96 óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 
A műszaki ismeretek elméleti tantárgy célja, hogy számítógépes tervezés és 

gyártástervezés magas színvonalú elsajátításához kellő mélységű műszaki rálátást 

biztosítson. Az általánosabb műszaki ismeretek birtokában a tanulókban alakuljon ki és 

fejlődjön a körültekintő, rendszerszemléletű gondolkodás. Az iparban használt anyagok 

tulajdonságainak megismerése révén legyen képes az anyagválasztékban történő 

tájékozódásra, a követelményeknek megfelelő anyag kiválasztására információhordozók 

felhasználásával.  

Az alapvető mechanikai ismeretek elsajátításával alakuljon ki a tanulókban az 

igénybevételek és azok következményeinek felismerésének képessége. A kinematikai 

törvényszerűségek ismeretének birtokában legyen tisztában a testek mozgásának 

kényszerezési lehetőségivel, valamint a szerszám adott pályán történő mozgatásának 

lehetőségeivel.  

A mérési ismeretek elsajátításával a tanuló fedezze fel a tervben kinyilvánított 

követelmények alapján az elkészült termék közötti valós tulajdonságainak ellenőrzésének 

lehetőségét. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy alapozó jellegű, nem kapcsolódik másik tantárgyhoz. 

 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Anyagismeret 32 óra/32 óra 

Az anyagok felosztása 

Fémes anyagok tulajdonságai 

Nemfémes anyagok tulajdonságai 

A vas és ötvözetei 

Könnyűfémek és ötvözeteik 

Fémek tulajdonságainak javítása 

Műanyagok 

Hűtő és kenőanyagok 

 

2.3.2. Mechanikai ismeretek 32 óra/32 óra 

A mechanika területei 

Az erő, nyomaték, egyensúly fogalma, Newton törvényei 

Igénybevételek és azok hatásai 
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Testek mozgása, mozgásfajták 

Mozgást akadályozó hatások, kényszerek 

Mechanizmusok és tulajdonságaik 

 

2.3.3. Műszaki mérések 32 óra/32 óra 

A mérés alapfogalmai, mérési módszerek 

Mérőeszközök metrológiai tulajdonságai 

Mérőeszközök csoportosítása 

Kézi mérőeszközök, különbségmérők 

Optikai mérési módszerek 

3D mérés alapjai 

Felületi érdesség mérése 

Alak- és helyzetmérési módszerek 

Anyagvizsgálati mérések csoportosítása 

Szakitószilárdság, szakítópróba 

Keménységmérések 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 

Mérési eredmények kiértékelése, dokumentálás 
 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  
Elméleti terem. 

 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

3. CAD-CAM gyakorlat tantárgy 96 óra/96 óra* / +32 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A CAD-CAM tantárgy tanításának célja a korszerű számítógépes terméktervezési-

termékgyártási folyamatának elsajátítása, a benne rejlő lehetőségek megismerése. 

A tanuló ismerje meg a számítógépes gyártástervezés folyamatának elemeit, tudja 

értelmezni, és alkalmazni az egyes lépéseket. Alakuljon ki a tanulóban a 

termékgyártáshoz tartozó rendszerjellegű gondolkodás, legyen tisztában az egyes 

döntések technológiai kihatásaival. Legyen képes a tanuló adott munkadarab 

geometriához (2D illetve 3D) két, illetve három és többtengelyes megmunkálást 

tervezni, az egyes műveletelemek technológiáját, szerszámpályáit adott CNC 

vezérlőre CAM szoftver segítségével elkészíteni, a CNC programot a vezérlőre 

posztprocesszálni. 

Tudja alkalmazni a CAM szoftver által nyújtott szimulációs lehetőségeket, legyen 

képes az esetleges hibákat korrigálni.  

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
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Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete.  

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés.  

A tantárgy kapcsolódik a Technológiai ismeretek és a Műszaki ismeretek 

tantárgyak minden témaköréhez. 

 

3.3.Témakörök  

 

3.3.1. CAD-CAM folyamatok 21 óra/16 óra / +10 óra 

A gyártandó alkatrész geometriájának elkészítési lehetőségei 

A kész geometria exportálásának lehetőségei, különböző szabványos 

alkalmazásközi fájlformátumok alkalmazása 

A CAM szoftver felhasználói felületének kezelése, megmunkálási környezetei, 

beállításai 

A kész geometria importálása CAM szoftverbe 

A geometria megmunkálási koordinátarendszerhez való illesztése 

Előgyártmány hozzárendelésének lehetőségei a munkadarabhoz 

Megmunkáló gépek, készülékek geometriájának hozzáillesztése a 

megmunkáláshoz 

A munkadarab-geometria alaksajátosságainak meghatározása a szoftverben 

Szerszámtár használata, szerszámok felvétele a szerszámtárba, szerszámok 

geometriai adatainak módosítása 

Szimulációs módszerek, alkalmazási lehetőségek 

Posztprocesszálás 

A megmunkálás dokumentálása, műveleti utasítás készítése a tervezett 

megmunkálás alapján 
 

3.3.2. Kéttengelyes megmunkálások 39 óra/48 óra / +12 óra 

Esztergálási megmunkálási környezet beállítása 

Esztergaszerszámok kiválasztása, alkalmazott lapkák, az egyes szerszámokkal 

elvégezhető műveletelemek 

Technológiai adatok beállítása 

Homlokfelület megmunkálása (nagyolás, simítás) 

Palástfelület megmunkálása (nagyolás, simítás) 

Beszúrások elvégzése palást- és homlokfelületen (nagyolás, simítás) 

Fúrás, furatmegmunkálás (nagyolás, simítás) 

Menetmegmunkálás külső és belső felületen 

Beszúrások elvégzése furatokban 

Leszúrás 
 

3.3.3. Három- és többtengelyes megmunkálások 36 óra/32 óra / +10 óra 

Marási megmunkálási környezet beállítása 

Marószerszámok kiválasztása, az egyes szerszámokkal elvégezhető 

műveletelemek 

Technológiai adatok beállítása 



85 

Síkmarás (nagyolás és simítás) 

Szigetmarás (nagyolás és simítás) 

Zsebmarás (nagyolás és simítás) 

Fúrási műveletek  

Profilozási eljárások (nagyolás és simítás) 
 

3.4.A képzés javasolt helyszíne  
CAD és CAM szoftver használatára alkalmas számítógépterem. 

 

3.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
 

  



86 

A 10818-12 azonosító számú CNC gépkezelés, programozás 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök  

 

 
1. Számítógépes gyártás tantárgy 128 óra/128 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A Számítógépes gyártás elméleti tantárgy célja, hogy a tanulók szerezzenek CNC 

és robottechnikai alapismereteket. A tanulók ismerjék meg a CNC gépek 

programozását a választott nyelven. Ismerjék a vezérlő szolgáltatásait, tudjanak 

CNC programot értelmezni, írni, módosítani. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete.  

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés.  

A tantárgy kapcsolódik a Technológiai ismeretek és a Műszaki ismeretek 

tantárgyak minden témaköréhez. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. CNC alapismeretek 24 óra/24 óra 

NC technika története 

Számjegyvezérlési módok 

Számjegyvezérlések típusa (NC, SNC, DNC, CNC) 

CNC szerszámgépek felépítése 

CNC gépek útmérő rendszerei 

CNC programok felépítése 

Szabványos NC címzések  

Szabványos NC utasítások 

 

1.3.2. Robottechnika, automatizálás 24 óra/24 óra 

Robottechnika története 

Robotok és manipulátorok osztályozása 

Ipari robot fogalma, részei 

Ipari robotok csoportosítása 

Megfogók fajtái 

Ipari robotok programozása 

Robotok alkalmazási területei 
 

1.3.3. CNC gépek programozása (a választott programnyelven) 

 80 óra/80 óra 
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Technológiai adatok, szerszámváltás programozása 

Kontúrleírások programozása (egyenes, kör) 

Automatikus szerszámsugár korrekció 

Esztergáló ciklusok (nagyolás, beszúrás, menetesztergálás) 

Fúróciklusok 

Speciális utasítások 
 

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

Elméleti terem. 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Technológiai gyakorlat tantárgy 96 óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A Technológiai gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók a kézi forgácsolási 

gyakorlatot és ismereteket szerezzenek lakatos műhelyben. Ismerjék meg és 

szerezzenek gyakorlatot a hagyományos esztergálás témakörében. Ismerjék meg 

és szerezzenek gyakorlatot a marás, köszörülés területén. Ismerjék meg a 

munkadarab és a szerszámbefogásokat, szerszámmozgásokat. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Technológiai ismeretek tantárgy forgácsoló megmunkálások, technológiai tervezés 

témakörök. 

 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Kézi forgácsolás 32 óra/32 óra 

Reszelés és szerszámai 

Fűrészelés és szerszámai 

Szegecselés 

Menetfúrás, menetmetszés 
 

2.3.2. Esztergálás 32 óra/32 óra 

Esztergagépek működése, kezelése 

Eszterga szerszámok típusai, szerszámok rögzítése 

Munkadarab befogás típusai 

Oldalazás, hosszesztergálás, furatesztergálás 

Külső és belső kúpesztergálás 

Menetesztergálás 
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2.3.3. Marás, köszörülés, vésés 32 óra/32 óra 

Marógépek működése, kezelés 

Marószerszámok típusai, szerszámok befogása 

Munkadarab befogás típusai 

Síkmarás, Sarokmarás 

Horonymarás 

Osztófejek használata, sokszögek gyártása 

Köszörűgépek működése, kezelése 

Munkadarab befogás lehetséges módjai 

Síkköszörülés 

Vésőgépek működése, kezelése 

Vésőgépek felszerszámozása 
 

2.4.A képzés javasolt helyszíne 

Gyakorlati műhelyek: lakatos műhely, esztergályos műhely, vegyes-forgácsoló 

műhely  

 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

3. CNC gépek gyakorlat tantárgy 96 óra/96 óra* / +32 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A CNC gépek gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók az elméleti tudás 

ismeretében tudják kezelni a CNC esztergagépeket, CNC marógépeket és 

megmunkáló központokat. A CNC gépekbe tudjanak programot bevinni, 

tesztelni. Tudják a munkadarabot rögzíteni a gépet felszerszámozni, CNC 

programot futtatni (munkadarabot gyártani), gyártási hiba esetén korrekciót 

végrehajtani. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Informatika: algoritmizálás és adatmodellezés. A tantárgy kapcsolódik a 

technológiai gyakorlat tantárgy minden témaköréhez. 

 

3.3.Témakörök  

 

3.3.1. CNC esztergagépek kezelése 48 óra/64óra / +16 óra 

Gépbekapcsolás lépései 

Referenciapont felvétel menete 

Programbevitel, tesztelés 
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Munkadarabok rögzítése, Munkadarabnullpont bemérése 

CNC esztergák felszerszámozása, szerszámok bemérése 

Programfuttatás (gyártás) lépései 

Gyártási hiba esetén korrekciózás végrehajtása 
 

3.3.2. CNC marógépek, megmunkáló központok kezelése48 óra/48 óra / +16 

óra 

Gépbekapcsolás lépései 

Referenciapont felvétel menete 

Programbevitel, tesztelés 

Munkadarabok rögzítése,  

Munkadarabnullpont bemérése 

CNC marógépek, megmunkáló központok felszerszámozása, szerszámok 

bemérése 

Programfuttatás (gyártás) lépései 

Gyártási hiba esetén korrekciózás végrehajtása 
 

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

Gyakorlati műhelyek: CNC eszterga műhely, CNC maró műhely  

 

3.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.  
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

10815-12 Információtechnológiai alapok modul, Információtechnológiai alapok elmélet és 

gyakorlat tantárgy: 

9. osztály:  

A tanuló ismerje: 

Az Információtechnológiai alapfogalmakat Kettes, tizenhatos számrendszert, a számítógép 

főbb részeit BIOS funkcióit,a Processzorok, Memóriák, Perifériák, Portok, Nyomtatók 

jellemzőit és típusait, Adattovábbítási módszereket, Asztali és hálózati operációs rendszerek, 

GUI és CLI felhasználói felületek, Fájlok, mappák kezelése és megosztását, Jogok, 

attribútumok kiosztását, Memóriakezelést, Partíció, Fájlrendszer fogalmát, Folyamat- és 

processzorkezelés, Hálózati csatolóegységeket és feladataikat, Topológiák, Protokollok 

használata, beállítása, Biztonsági veszélyforrások, Adatbiztonsági eljárások, biztonsági 

házirend szabályait, Biztonsági ajánlások és szabványok, Hálózati biztonságtechnika elemeit, 

típusait, Hálózati nyomtatás, Felügyeleti eszközök használatát, ESD védelem 

szükségességének okait, Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

A tanuló tudjon: 

Számítógépet összeszerelni, Portokat, perifériákat csatlakoztatni, Operációs rendszert 

telepíteni. 

 

1/13.osztály 

A tanuló ismerje: 

Az Információtechnológiai alapfogalmakat Kettes, tizenhatos számrendszert, a számítógép 

főbb részeit BIOS funkcióit,a Processzorok, Memóriák, Perifériák, Portok, Nyomtatók 

jellemzőit és típusait, Adattovábbítási módszereket, Asztali és hálózati operációs rendszerek, 

GUI és CLI felhasználói felületek, Fájlok, mappák kezelése és megosztását, Jogok, 

attribútumok kiosztását, Memóriakezelést, Partíció, Fájlrendszer fogalmát, Folyamat- és 

processzorkezelés, Hálózati csatolóegységeket és feladataikat, Topológiák, Protokollok 

használata, beállítása, Biztonsági veszélyforrások, Adatbiztonsági eljárások, biztonsági 

házirend szabályait, Biztonsági ajánlások és szabványok, Hálózati biztonságtechnika elemeit, 

típusait, Hálózati nyomtatás, Felügyeleti eszközök használatát, ESD védelem 

szükségességének okait, Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

A tanuló tudjon: 

Számítógépet összeszerelni, Portokat, perifériákat csatlakoztatni, Operációs rendszert 

telepíteni. 

 

10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul, Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés elmélet és gyakorlat tantárgy: 

9. osztály: Legyen képes információkat gyűjteni, tárolni, kezelni, elemezni, programozási 

feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, vizuális tervező és ábrázoló 

rendszerrel rendszertervet készíteni, angol nyelvű szakmai szöveget értelmezni, ismerje és 

tudja használni a bináris számrendszert. 

10. osztály: Legyen képes programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák 

kezelésére, ismerjen egy objektumorientált programozási nyelvet, angol nyelvű szakmai 

szöveget értelmezni. 
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11. osztály: Tudjon weblapot készíteni, rendelkezzen programozási alaptudással valamilyen 

webes környezetben is alkalmazható programozási nyelven, angol nyelvű szakmai szöveget 

értelmezni. 

Ismerje a HTML, CSS és XML alapokat. 

12. osztály: Tudja komplexen alkalmazni munkájában az irodai szoftvercsomagot, tudjon 

több táblás adatbázist tervezni, készíteni, karbantartani, SQL nyelvű lekérdezéseket végezni, 

angol nyelvű szakmai szöveget értelmezni 

1/13. osztály: Legyen képes információkat gyűjteni, tárolni, kezelni, elemezni, programozási 

feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, vizuális tervező és ábrázoló 

rendszerrel rendszertervet készíteni, angol nyelvű szakmai szöveget értelmezni, ismerje és 

tudja használni a bináris számrendszert. 

Legyen képes programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, ismerjen 

egy objektumorientált programozási nyelvet, tudjon weblapot készíteni, rendelkezzen 

programozási alaptudással valamilyen webes környezetben is alkalmazható programozási 

nyelven. 

Ismerje a HTML, CSS és XML alapokat. 

Tudja komplexen alkalmazni munkájában az irodai szoftvercsomagot, tudjon több táblás 

adatbázist tervezni, készíteni, karbantartani, SQL nyelvű lekérdezéseket végezni, 

 

 

10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul, Hálózati ismeretek I. elmélet 

és gyakorlat tantárgy: 

10. osztály: A tanuló ismerje az irodai szoftvercsomagot komplexen alkalmazhatóságát, 

otthoni / kisvállalati (SOHO) hálózat tervezését, telepítését,, és csatlakoztatását az internethez, 

alapvető IP-szolgáltatásokat konfigurálását munkaállomásokon. Betartja a munka-, baleset-, 

tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára vonatkozó előírásokat. 

11. osztály: Legyen képes ellenőrizni a hálózatot és az internet-csatlakoztatást, elhárítani a 

fellépő hibákat, ismerje az erőforrások (állományok és nyomtatók) megosztását  több 

számítógép között, felismerni és elhárítani az otthoni / kisvállalati hálózatok biztonsági 

veszélyeit. Tudjon ismert internetes alkalmazásokat telepíteni és működésüket ellenőrizni. 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára 

vonatkozó előírásokat 

12. osztály: Ismerje internet és szerver kapcsolatra szolgáló hálózati eszközöket installálását, 

konfigurálását és elvégzi a fellépő hibák hibaelhárítását, tudja egy működő hálózat 

teljesítményét monitorozni, a hibákat behatárolni és elhárítani, tudjon angol nyelvű szakmai 

szöveget értelmezni. Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a 

távközlési szakmára vonatkozó előírásokat. 

1/13. osztály: A tanuló ismerje az irodai szoftvercsomagot komplexen alkalmazhatóságát, 

otthoni / kisvállalati (SOHO) hálózat tervezését, telepítését,, és csatlakoztatását az internethez, 

alapvető IP-szolgáltatásokat konfigurálását munkaállomásokon.  

Legyen képes ellenőrizni a hálózatot és az internet-csatlakoztatást, elhárítani a fellépő hibákat, 

ismerje az erőforrások (állományok és nyomtatók) megosztását  több számítógép között, 

felismerni és elhárítani az otthoni / kisvállalati hálózatok biztonsági veszélyeit. Tudjon ismert 

internetes alkalmazásokat telepíteni és működésüket ellenőrizni.  

Ismerje internet és szerver kapcsolatra szolgáló hálózati eszközöket installálását, 

konfigurálását és elvégzi a fellépő hibák hibaelhárítását, tudja egy működő hálózat 

teljesítményét monitorozni, a hibákat behatárolni és elhárítani, tudjon angol nyelvű szakmai 
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szöveget értelmezni. Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a 

távközlési szakmára vonatkozó előírásokat. 

 

10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció modul, 

Munkaszervezési ismeretek elmélet és gyakorlat tantárgy: 

12. osztály: 

A tanuló megismerte az informatikai munkaköröket, az üzleti és egyéni portfoliót. 

Megismerte a szervezeti típusokat, üzleti kommunikáció sajátosságait. Elsajátította a 

projektmenedzsment alapokat, és az alapvető pénzügyi és számviteli ismereteket. Megismeri 

a szakképesítéshez kapcsolódó minőségbiztosítási és környezetvédelmi szabályokat.  

Elsajátította és gyakorlatot szerzett a munkakeresésben, ügyviteli és információs 

folyamatokban. Felkészül a projektkeretek közti munkavégzésre, számviteli pénzügyi 

tevékenységek végzésére, és a kockázatok minimalizálására. Szakmacsoportjához kötődően 

megismeri a minőségbiztosítási eljárásokat és a veszélyes hulladékok kezelését. 

10820-12 CAD alapok elmélet és gyakorlat tantárgy: 

13. osztály:   

A tanulók ismerjék: A műszaki ábrázolás és gépelemek tantárgy tanításának 

alapvető célját, hogy képesek legyenek a műszaki kommunikáció meghatározó 

részének, a műszaki ábrázolásnak megértésére, alkalmazására. Fejlesszék a térbeli 

tájékozódást, a térlátást,  az absztrakciós képességet, amely lehetővé teszi a 

műszaki rajzon ábrázolt termék elképzelését, valamint a termék két dimenzióban 

történő ábrázolásának megvalósítását.  

A legfontosabb gépelemeken keresztül sajátítsák el a  a műszaki ábrázolás 

egyszerűsítési szabályait, ismerjék fel műszaki rajz egyszerűsített ábrázolása 

alapján az alkatrészek valódi geometriáját, illetve legyenek képesek alkalmazni az 

egyszerűsítési szabályokat műszaki rajz készítésekor. Legyenek képesek 

alkalmazni a géprajzi egyszerűsítési szabályokat alkatrész- valamint összeállítási 

rajz készítéséhez. Biztonsággal ismerjék fel a műszaki dokumentációkban rajzolt 

alkatrészeket. Ismerjék meg a műszaki adatok lehetséges információforrásait, azok 

használatát. Legyenek képesek adott alkatrészek műszaki adatait kikeresni, és 

felhasználni műszaki rajz készítéséhez. A tanulók legyenek képesek olyan 

számítógépes műszaki dokumentáció készítésére, amely alapján az egyes 

alkatrészek gyártása tervezhető. Legyenek képesek alkatrészek, valamint a belőlük 

összeállított szerkezetek parametrikus térbeli modellezésére, a működés 

szimulálására, valamint a modell alapján fizikai, mechanikai és technikai adatok 

meghatározására.  

A tanulókban alakuljon ki a parametrikus modellépítéshez szükséges tervező 

gondolkodásmód, legyenek képesek a geometria átfogó elemzésére, a síkbeli és 

térbeli geometriai kényszerek alkalmazására. 

 

10819-12 CAM alapok elmélet és gyakorlat 
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A tanulók ismerjék: A Forgácsolási alapismeretek elmélet és gyakorlatát, a gépipar 

területén alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzőit és alkalmazási területeit. A 

tanulók ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a 

szükséges technológiai folyamat kiválasztásához.  

Az általánosabb műszaki ismeretek birtokában a tanulókban alakuljon ki és fejlődjön a 

körültekintő, rendszerszemléletű gondolkodás. Az iparban használt anyagok 

tulajdonságainak megismerése révén legyen képes az anyagválasztékban történő 

tájékozódásra, a követelményeknek megfelelő anyag kiválasztására információhordozók 

felhasználásával.  

Az alapvető mechanikai ismeretek elsajátításával alakuljon ki a tanulókban az 

igénybevételek és azok következményeinek felismerésének képessége. A kinematikai 

törvényszerűségek ismeretének birtokában legyen tisztában a testek mozgásának 

kényszerezési lehetőségivel, valamint a szerszám adott pályán történő mozgatásának 

lehetőségeivel.  

A mérési ismeretek elsajátításával a tanuló fedezze fel a tervben kinyilvánított 

követelmények alapján az elkészült termék közötti valós tulajdonságainak ellenőrzésének 

lehetőségét. 

A tanulók ismerjék meg a számítógépes gyártástervezés folyamatának elemeit, 

tudják értelmezni, és alkalmazni az egyes lépéseket. Alakuljon ki a tanulókban a 

termékgyártáshoz tartozó rendszerjellegű gondolkodás, legyen tisztában az egyes 

döntések technológiai kihatásaival. Legyenek képesek adott munkadarab 

geometriához (2D illetve 3D) két, illetve három és többtengelyes megmunkálását 

tervezni, az egyes műveletelemek technológiáját, szerszámpályáit adott CNC 

vezérlőre CAM szoftver segítségével elkészíteni, a CNC programot a vezérlőre 

posztprocesszálni. 

Tudják alkalmazni a CAM szoftver által nyújtott szimulációs lehetőségeket, legyen 

képes az esetleges hibákat korrigálni.  

 

 

10818.12 CNC gépkezelés, programozás 

A tanulók ismerjék: a  CNC és robottechnikai alapismereteket. A tanulók ismerjék 

meg a CNC gépek programozását a választott nyelven. Ismerjék a vezérlő 

szolgáltatásait, tudjanak CNC programot értelmezni, írni, módosítani. 

 A tanulók a kézi forgácsolási gyakorlatot és ismereteket szerezzenek lakatos 

műhelyben. Ismerjék meg és szerezzenek gyakorlatot a hagyományos esztergálás 

témakörében. Ismerjék meg és szerezzenek gyakorlatot a marás, köszörülés 

területén. Ismerjék meg a munkadarab és a szerszámbefogásokat, 

szerszámmozgásokat. 

A tanulók az elméleti tudás ismeretében tudják kezelni a CNC esztergagépeket, 

CNC marógépeket és megmunkáló központokat. A CNC gépekbe tudjanak 

programot bevinni, tesztelni. Tudják a munkadarabot rögzíteni a gépet 

felszerszámozni, CNC programot futtatni (munkadarabot gyártani), gyártási hiba 

esetén korrekciót végrehajtani. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 523 02 

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 523 02 

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02 

 

A szakképesítés megnevezése:Elektronikai technikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XI. Villamosipar és elektronika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 

óra 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-

12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra 

meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő 

száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       

 18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása        

 4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei       

 2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       

 2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások        

 2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       

 4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy        

 16 óra 

 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése       

 4 óra 

 

1.3.3. Álláskeresés         

 4 óra 

 

1.3.4. Munkanélküliség        

 4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy        

 64 óra  

 

1.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1       

 8 óra 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2       

 8 óra 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés        

 24 óra 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs        

 24 óra 
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10007-12 azonosító számú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1.Műszaki informatika gyakorlat tantárgy        

 72 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, 

jelentőségét az ipari termelésben. Tudják felhasználni informatikai ismereteiket a 

mindennapi szakmai gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a számítógép hardver 

elemeit, legyenek képesek azok működtetésére. Ismerjék meg az operációs 

rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A tanulók ismerjék és alkalmazzák a 

különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs rendszereket. Tudjanak 

kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. Legyenek képesek irodai 

programcsomagot céljuknak megfelelően használni, ismerjék és tartsák be a 

szoftverhasználati jogokat. Tartsák fontosnak a hálózatba kapcsolt számítógép, 

valamint a hálózatba kerülő információ védelmét. Szerezzenek megfelelő alapot a 

szakmai informatikai feladatok megoldásához. Tudják fejleszteni, frissíteni 

szakmai tudásukat az internet adta lehetőségek segítségével. A tanulók legyenek 

képesek minél szélesebb körben alkalmazni a megszerzett informatikai 

ismereteiket. 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1.Informatikai alapismeretek       

 18 óra 

Informatikai alapfogalmak. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Hardver alapismeretek. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

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

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 
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Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása. 

Operációs rendszerek fogalma. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.  

Rendszeres biztonsági mentések fontossága.  

Adatmentés.  

Jelszavas állományvédelem, attribútumok.  

Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, rendszeres 

biztonsági mentések. 

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás. 

Állományok elérése, teljes elérési út. 

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

Vírusok típusai. 

Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése. 

Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta szoftver, 

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

szoftverek, creative commons. 

Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának ismerete. 

 

1.3.2. Irodai alkalmazások                  

36 óra 

Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Formázási műveletek.  

Helyesírás ellenőrzése. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Táblázatok használata. 

Nyomtatás. 

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása, 

adattípusok. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 
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Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány és 

munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  

Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  

Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 

 

1.3.3. Számítógépes hálózatok használata     

 18 óra 

Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, hálózatválasztás. 

Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

Biztonságos jelszó. 

Hálózati nyomtatás lehetőségei. 

Az internet felépítése, szolgáltatásai.  

Hálózat adta visszaélési lehetőségek: levélszemét, kéretlen levelek, jelszavak 

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

Távoli elérés használata. 

Távsegítség engedélyezésével járó veszélyek, azok kivédése. 

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

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

protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Műveletek levelekkel. 

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése. 

Az interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák, ftp, chat. 

Online fordítók használata. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógép terem 
 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

2.Műszaki ismeretek tantárgy        90 

óra+36óra 
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2.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan 

használják az elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek 

jelöléseit és azok mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok 

technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő 

képességet a szükséges és alkalmas technológiák kiválasztására. A tanulók 

ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket, legyenek képesek önálló egyszerű 

műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják felismerni, megkülönböztetni az 

egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, 

kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések 

készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a 

minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit. 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Egyenáramú áramkörök       18 

óra+18óra 

Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma. 

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 

Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás. 

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 
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Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

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

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

 

2.3.2. Mágneses tér és váltakozó áram      18 

óra+18óra 

Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe, hiszterézis hurok. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 

Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 
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Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

Fázisjavítás. 

Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása. 

Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Háromfázisú feszültségrendszerek. 

Transzformátorok. 

Villamos motorok és generátorok. 

 

2.3.3 Villamosipari szakrajz alapjai      

 18 óra 

A villamos rajzok fajtái. 

Egyvonalas kapcsolási rajz. 

Tömbvázlat. 

Elvi rajz. 

Általános kapcsolási rajz. 

Áramútrajz. 

Méretezési részletrajz. 

Elrendezési rajz. 

Bekötési rajz. 

Szerelési rajz. 

Nyomtatott áramköri rajz. 

Állapotdiagram, idődiagram. 

Vezetékek rajzjelei és jelképes ábrázolása. 

Áramforrások rajzjelei. 

Feszültségrendszerek jelölése. 

Villamos készülékek rajzjelei. 

Kondenzátorok rajzjelei. 

Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. 

Érintkezőfajták és kapcsolók rajzjelei. 

Félvezetők rajzjelei. 

Különféle mérőműszerek jelölése. 

Fényforrások. 

Csatlakozások. 

Olvadóbiztosítók. 

Villamos gépek. 

Generátorok jelölése. 

Félvezetők rajzjelei. 
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2.3.4. Fémek és ötvözetek        

 14 óra 

Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet.  

Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

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

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 

 

2.3.5. Nemfémes anyagok        

 12 óra 

Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

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

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző 

tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, 

alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, 

alkalmazása.  

 

2.3.6. Minőségbiztosítás        

 10 óra 

A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás. 

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 

Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 

A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

3. Műszaki gyakorlatok tantárgy     108óra + 70 óra ÖGY/144 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók 

legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a 

biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók 

ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. 

Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön 

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

fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez kapcsolódó 

munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen 

használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan 

bánni. Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása. 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Anyagok és szerszámok     54 óra + 44 óra 

ÖGY/ 54 óra 

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

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás. (ÖGY) 

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál. (ÖGY) 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. (ÖGY) 

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

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

Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal. (ÖGY) 

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

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához. (ÖGY) 

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, 

előírt felületminőséggel. (ÖGY) 

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

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése. (ÖGY) 

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. (ÖGY) 

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) 

megmunkálása, levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása. 

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

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés.     

 

3.3.2. Mérések        18óra +  8 óra 

ÖGY/32 óra 

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

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a 

munkadarabra. (ÖGY) 

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer 

használata, pontos leolvasása. (ÖGY) 

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

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. (ÖGY) 

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

kitűző használatával. (ÖGY) 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. (ÖGY) 

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. (ÖGY) 

Méret ellenőrzése idomszerrel. (ÖGY) 

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

 

3.3.3. Mechanikai és villamos kötések    36 óra + 18 ÖGY/58 

óra 

Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel). 

(ÖGY) 

A szegecs méretének helyes megválasztása. (ÖGY) 

Menetes alkatrészek ábrázolása. (ÖGY) 

Csavarok fajtái, adatai. (ÖGY) 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok. (ÖGY) 
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Menetkészítés eszközei és szerszámai. (ÖGY) 

A menetfúrás és a menetmetszés. (ÖGY) 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal. (ÖGY) 

Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása. (ÖGY) 

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal. (ÖGY) 

Csavarkötés létesítése csavaranyával. (ÖGY) 

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

(ÖGY) 

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

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

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. (ÖGY) 

A forrasztás művelete. (ÖGY) 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. (ÖGY) 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. (ÖGY) 

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

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

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. (ÖGY) 

Csatlakozók kialakítása. (ÖGY) 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. (ÖGY) 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10005-12  azonosító számú Villamosipari alaptevékenységek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Műszaki rajz tantárgy         

 36 óra 
 

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

bővítse, és rendszerezze a villamosipari és elektronikai ágazatban használatos műszaki 

ábrázolási alapismereteit. Képes legyen munkatársaival kommunikálni műszaki rajzok 

segítségével, szakszerű rajzokkal közöljön villamosipari műszaki információkat, tudjon a 

munkaköréhez szükséges mértékben kapcsolási vázlatot készíteni; helyesen értelmezzen 

rajzban közölt információkat, legyen képes rajz alapján összeállítani villamos 

áramköröket. Az elsajátított kompetenciák birtokában helyesen értelmezzen gépészeti 

jellegű rajzi információkat, szerelési, összeállítási rajzokat is. 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1.  Szakrajz alapjai        

 12 óra 

Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 



112 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 

Lemeztárgy műszaki vázlata. 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

 

1.3.2. Vetületi ábrázolás        

 12 óra 

Térbeli alakzatok csoportosítása. 

Vetítési módok, merőleges vetítés.  

Térelemek. 

Térelemek ábrázolása képsíkon. 

Forgástestek származtatása leíró egyenessel, leírókörrel. 

A gúla síkmetszése és palástkiterítése. 

Forgástestek vetületei.  

A henger vetületi ábrázolása. 

A henger hálórajza. 

Pont azonosítása a henger palástfelületén. 

A henger síkmetszése és palástkiterítése. 

A kúp vetületi ábrázolása. 

A kúp hálórajza. 

Pont azonosítása a kúp palástfelületén. 

A kúp síkmetszése és palástkiterítése. 

A gömb vetületi ábrázolása. 

A gömb síkmetszése. 

Axonometrikus ábrázolási módok. 

Egyméretű, kétméretű és frontális axonometria. 

Síklapú testek axonometrikus ábrázolása. 

Csonkolt síklapú testek vetületei. 

Csonkolt forgástestek vetületei. 

 

1.3.3. Géprajzi alapismeretek       

 12 óra 

A metszeti ábrázolás elve. 
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A metszeti ábrázolás jelölése. 

Metszetek fajtái. 

Egyszerű metszetek. 

Összetett metszetek. 

Szelvények rajzolása. 

A metszeti ábrázolás szabályai. 

Géprajzi egyszerűsítések. 

Áthatások egyszerűsített ábrázolása. 

Részvetületek alkalmazása. 

Félvetület. 

Törésvonallal megszakított ábrázolás. 

Résznézet. 

Helyi nézet. 

Kiemelt részlet. 

Ismétlődő alakzatok ábrázolása. 

Különleges ábrázolási módok 

Síkfelület jelölése átlókkal.  

Csatlakozó alkatrészek jelölése. 

Mozgó alkatrészek szélső helyzete. 

Felvételi vázlat készítése a befoglaló formából kiindulva vagy elemekből.  

A méretmegadás általános szabályai. 

Különleges méretmegadások és egyszerűsítések. 

A mérethálózat kialakítása. 

Műszaki követelmények szöveges megadása. 

Felületi érdesség jelölése. 

Mérettűrés megadása rajzon. 

Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok. 

Csavarmenetek és menetes alkatrészek ábrázolása. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Csavarkötések ábrázolása. 

Ék, retesz és bordás kötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek és rögzítő elemek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 
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2. Elektrotechnika tantárgy       

 108óra+36óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének 

kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök 

alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Villamos áramkör        12 

óra+12óra 

A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 

Villamos ellenállás. 

Ohm törvénye. 

Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 
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 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 

 Csillag-delta átalakítás. 

 

2.3.2. Passzív és aktív hálózatok       18 

óra+18óra 

Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 

Rövidrezárás. 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 

Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 

Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 
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2.3.3. A villamos áram hatásai       6 

óra+6 óra 

A villamos áram hatásai. 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai.  

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 

A villamos áram vegyi hatása. 

Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

A villamos áram mágneses hatás. 

Elektromágnes. 

Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 

 



117 

2.3.4. Aktív hálózatok. Villamos tér.      

 18 óra 

Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 

A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 

Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 
 

2.3.5. Mágneses tér. Elektromágneses indukció.    

 18 óra 
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Mágneses tér. 

Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

Mágneses kör. 

A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 

Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 

A kikapcsolás folyamata. 

Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 
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2.3.6. Váltakozó áramú hálózatok       

 36 óra 

Szinuszos mennyiségek. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménytényező. 

Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 

A háromfázisú rendszer teljesítménye. 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 
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Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. Aszinkrongépek. Egyenáramú gépek. 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

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

értékeléssel. 

 

 

3. Elektrotechnika gyakorlat tantárgy     36 + 105 óra ÖGY / 

72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

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

során megismert elméleti alapokat. Gyakorlati példákon keresztül járuljon hozzá a 

tanulók elektrotechnikai szemléletének kialakulásához. 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Forrasztási gyakorlat      6 óra + 15 óra ÖGY 

/ 12 óra 

Forrasztott  kötés típusai. (ÖGY) 

      Keményforrasztás. (ÖGY) 

      Lágyforrasztás. (ÖGY) 

Lágyforrasztás kivitelezése. (ÖGY) 

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

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. (ÖGY) 

A forrasztás művelete. (ÖGY) 

Forrasztási gyakorlat. (ÖGY) 

Vezetékek, kábelek, huzalozás. (ÖGY) 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. (ÖGY) 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. (ÖGY) 

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

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

Elektromechanikus csatlakozók. (ÖGY) 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. (ÖGY) 

Csatlakozók kialakítása. (ÖGY) 
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Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése. (ÖGY) 

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. (ÖGY) 

A fóliamintázat kialakítása. (ÖGY) 

A szitanyomás technológiája. (ÖGY) 

Eszközök, segédanyagok. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök maratása. (ÖGY) 

Forrasztandó felületek előkészítése. (ÖGY) 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. (ÖGY) 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, 

polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. (ÖGY) 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. (ÖGY) 

Alkatrészválasztás szempontjai. (ÖGY) 

Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. (ÖGY) 

Alkatrészek jelölése. (ÖGY) 

 

3.3.2. Villamos mérőműszerek    10 óra + 10 óra ÖGY / 20 

óra 

A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és pontosságuk 

szerint. (ÖGY) 

Analóg műszerek. (ÖGY) 

Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

Elektromechanikus műszerek jellemzői. (ÖGY) 

Méréshatár. (ÖGY) 

Érzékenység. (ÖGY) 

Műszerállandó. (ÖGY) 

Pontosság. (ÖGY) 

Fogyasztás. (ÖGY) 

Állandó mágnesű műszerek.  

Állandó mágnesű ampermérők.  

Állandó mágnesű voltmérők.  

Deprez-műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek.  

Elektrodinamikus műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Lágyvasas műszerek.  

Lágyvasas műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Hányadosmérők.  

A kereszttekercses műszer alkalmazása. (ÖGY) 

Indukciós műszerek.  
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Indukciós műszerek alkalmazása. (ÖGY) 

Regisztráló műszerek. (ÖGY) 

Digitális műszerek. (ÖGY) 

Digitális műszerek felépítése.  

Digitális frekvencia- és időmérők. 

Digitális egyenfeszültség-mérők.  

Digitális multiméterek. (ÖGY) 

Digitális műszerek jellemzői. (ÖGY) 

Megjeleníthető számjegyek száma. (ÖGY) 

Mérési tartományok. (ÖGY) 

Felbontás. (ÖGY) 

Pontosság. (ÖGY) 

Bemeneti impedancia. (ÖGY) 

 

 

3.3.3. Egyenáramú mérések     20 óra +  80 óra ÖGY/ 40 

óra 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel. (ÖGY) 

Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel. (ÖGY) 

Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel. (ÖGY) 

Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel. (ÖGY) 

Ellenállásmérés. (ÖGY) 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján (ÖGY) 

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján (ÖGY) 

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával (ÖGY) 

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával (ÖGY) 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. (ÖGY) 

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata. (ÖGY) 

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata. (ÖGY) 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff huroktörvényének 

igazolása. (ÖGY) 

Ellenállások párhuzamos  kapcsolásának vizsgálata. Kirchhoff csomóponti 

törvényének igazolása. (ÖGY) 

Feszültségosztók vizsgálata. (ÖGY) 

Potenciométerek vizsgálata. (ÖGY) 

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése. (ÖGY)  

Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése. 

(ÖGY) 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely, vagy gazdálkodó szervezet 
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3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

4. Elektronika tantárgy      200 óra+36óra/ 180 

óra+36óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

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

kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök 

alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére, elektronikai kapcsolások 

méretezésére. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Villamos áramköri alapismeretek      18 

óra/ 10 óra 

Aktív áramköri elemek. 

Passzív áramköri elemek. 

Lineáris áramköri elemek. 

Nemlineáris áramköri elemek. 

Aktív áramkör.  

Passzív áramkör.  

Lineáris áramkör.  

Nemlineáris áramkör.   

Kétpólusok. 

Aktív kétpólus.  

Ideális feszültséggenerátorok. 

Valóságos feszültséggenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Ideális áramgenerátorok. 

Valóságos áramgenerátorok. 

Üresjárási feszültség. 

Rövidzárási áram. 

Belső ellenállás. 

Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív kétpólusok. 
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Passzív kétpólusok. 

Felépítése:Ellenállás,induktivitás,kapacitás vagy ezek kombinációja. 

Helyettesítő képe. 

Aktív kétpólusok helyettesítő képe. 

Thevenin tétel. 

Norton tétel. 

 

4.3.2. Négypólusok         18óra/ 

12 óra 

Definíció, rajzjel. 

Aktív négypólusok. 

Passzív négypólusok.   

Lineáris négypólusok.   

Nemlineáris négypólusok.   

Szimmetrikus négypólusok.  

Ábrázolásuk. 

Földszimmetrikus négypólusok.   

Ábrázolásuk. 

Négypólusok paraméterei. 

Impedancia paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Átviteli impedancia nyitott bemenetnél. 

Átviteli impedancia nyitott kimenetnél. 

Kimeneti impedancia. 

Admittancia paraméterek. 

Bemeneti admittancia. 

Átviteli admittancia rövidrezárt bemenetnél. 

Átviteli admittancia rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia. 

Hibrid paraméterek. 

Bemeneti impedancia. 

Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén. 

Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén. 

Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén. 

Inverz hibrid paraméterek. 

Üresjárási bemeneti vezetőképesség. 

Rövidzárási áramvisszahatás. 

Üresjárási feszültségerősítési tényező. 

Rövidzárási kimeneti ellenállás. 

Négypólusok feszültségátvitele. 

A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége. 

 

4.3.3. Félvezetők         36óra/ 

30 óra 
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Félvezető diódák. 

A PN átmenet felépítése és működése. 

A határréteg kialakulása. 

A félvezető dióda felépítése és működése. 

A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése. 

A félvezető dióda záróirányú előfeszítése. 

A dióda karakterisztikája, jellemző adatai. 

A félvezető diódák típusai. 

Egyenirányító diódák. 

Zener-diódák. 

Tűsdiódák. 

Kapacitásdiódák. 

Alagútdiódák. 

Schottky diódák. 

Tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok felépítése. 

A bipoláris tranzisztor működése. 

A bipoláris tranzisztor alapegyenletei. 

A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai. 

A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi. 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatai. 

A bipoláris tranzisztor határértékei. 

A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére. 

Unipoláris tranzisztorok. 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

MOSFETtranzisztorok. 

Felépítés és fizikai működés. 

Jelleggörbék, adatok, határadatok. 

Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai. 

Erősáramú félvezető eszközök. 

Négyrétegű diódák. 

Tirisztorok. 

Vezérlőelektódával kikapcsolható tirisztor. 

Tirisztortetródák. 

Változtatható áramú kapcsolódióda (DIAC). 

Kétirányú tirisztortrióda (TRIAC). 

Egyátmenetű tranzisztor  (UJT). 

Optoelektronikai alkatrészek. 

Fotoellenállás. 

Fotodióda. 

Fotoelemek. 
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Fototranzisztorok. 

Fényt kibocsátó dióda (LED). 

 

4.3.4. Erősítők          

 36 óra 

Alapfogalmak.   

Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Erősítő áramkörök. 

Erősítők jellemzői. 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

Emitterkapcsolású erősítőfokozat. 

Kollektorkapcsolású erősítőfokozat. 

Báziskapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 

Source-kapcsolású erősítőfokozat. 

Drain-kapcsolású erősítőfokozat. 

Gate-kapcsolású erősítőfokozat. 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása. 

Zajviszonyok az erősítőkben. 

Az erősítőkben keletkező zajok forrása. 

Az erősítőkben keletkező zajok típusai. 

Az erősítők zajtényezője. 

Torzítások az erősítőkben. 

Lineáris torzítások. 

Nemlineáris torzítások. 

Visszacsatolás. 

Visszacsatolás elve. 

A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire. 

A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása. 

 

4.3.5. Műveleti erősítők         36 

óra+18óra 

Egyenáramú erősítők 

Differenciálerősítők. 

Fázisösszegző áramkör. 

Darlington-kapcsolás. 

Tranzisztoros áramgenerátorok. 

Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 
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Integrált műveleti erősítők. 

Integrált műveleti erősítő tulajdonságai. 

Az ideális műveleti erősítő. 

A valóságos műveleti erősítő. 

Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 

Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 

Nem invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők: 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Invertáló alapkapcsolás. 

Erősítőjellemzők. 

Visszacsatoló hálózat átvitele. 

Visszacsatolt erősítés. 

Bemeneti ellenállás. 

Kimeneti ellenállás. 

Különbségképző áramkör. 

Előjelfordító feszültségösszegző áramkör. 

Műveleti erősítők munkapont beállítása. 

A bemeneti nyugalmi áram biztosítása. 

Ofszet feszültség kompenzálása. 

Ofszet áram kompenzálása. 

Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása. 

Műveleti erősítők alkalmazásai. 

Váltakozó feszültségű erősítők. 

Aktív szűrőkapcsolások. 

Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában. 

Integráló műveleti erősítős kapcsolás. 

Differenciáló műveleti erősítős kapcsolása. 

 

4.3.6. Impulzustechnika        

 20 óra 

Impulzus jellemzők. 

Felfutási idő. 

Lefutási Idő. 

Túllövés. 

Tetőesés. 

Impulzus idő. 

Periódus idő. 

Impulzus ismétlődési frekvencia. 

Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 
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Lineáris jelformáló áramkörök. 

Differenciáló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Integráló áramkör. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Nemlineáris jelformáló áramkörök. 

Félvezető dióda kapcsolóüzemben. 

Sorsos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Párhuzamos diódás vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Kettős vágókapcsolás. 

Felépítés. 

Működés. 

Jelalak. 

Multivibrátorok. 

Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

Astabil multivibrátor. 

Felépítés. 

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel-és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Monostabil multivibrátor. 

Felépítés. 

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel-és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező.  

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Bistabil multivibrátor. 
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Felépítés. 

Működés.  

Munkaponti adatok. 

Impulzus fel-és lefutási idő. 

Impulzuskitöltési tényező. 

Ismétlődési frekvencia. 

Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

Schmitt-trigger. 

 

4.3.7. Digitális technika alapjai       36 

óra+18óra 

Az analóg és digitális jelfeldolgozás lényege és összehasonlításuk. 

A logikai rendszer, mint a digitális eszközök elvi absztrakciója. 

Számábrázolási módok és az aritmetikai műveletekre gyakorolt hatásuk. 

Kódok: 

 Bináris, BCD, Excess-3, Hamming. 

 Egylépéses kódok: 

 Johnson, Gray. 

A logikai hálózatok alaptörvényei. 

A Boole-algebra alkalmazása a működés leírására. 

Logikai alapműveletek. 

Negáció (invertálás). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

VAGY (OR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

ÉS (AND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-VAGY (NOR) kapcsolat. 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Nem-ÉS (NAND) kapcsolat. 

Műveleti jel. 
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Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Kizáró-VAGY (XOR). 

Műveleti jel. 

Igazság tábla. 

Kapcsolási rajzjel. 

Kapcsolókkal történő megvalósítás. 

Logikai függvények megadási módjai. 

Szöveges függvény megadás. 

Algebrai függvény megadás. 

Grafikus függvény megadás. 

Idődiagrammos függvény megadás. 

Kapcsolási rajz. 

Kombinációs hálózatok. 

Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

Logikai hálózatok tervezése. 

Algebrai egyszerűsítés. 

Boole-algebra szabályai. 

A kombinációs rendszerek leírása igazságtáblával. 

Diszjunktív és konjuktív normálalakok felírása. 

Grafikus egyszerűsítés. 

V-K tábla. 

 

Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök 

segítségével. 

A kombinációs áramkörök hazárdjelenségének okai, megszüntetésük módja. 

Két- és többszintű hálózatok. 

Logikai alapáramkörök. 

  Logikai változók fizikai megjelenítése. 

  Logikai áramkörök jellemző adatai. 

   Tápfeszültség. 

   Logikai szintek. 

   Zajtartalék. 

   Bemeneti terhelhetőség. 

   Kimeneti terhelhetőség. 

   Teljesítményfelvétel. 

   Jelterjedési idő. 

  Diódás kapuáramkörök. 

  Inverterek. 

  Logikai áramköri rendszerek. 

   Bipoláris és MOS logikai integrált áramkörök. 

   Bipoláris logikai áramkör családok. 

    Ellenállás-tranzisztor logika (RTL). 
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    Dióda-tranzisztor logika (DTL). 

    Tranzisztor-tranzisztor logika (TTL). 

     Totempole kimenet. 

Open-collektoros kimenet. 

Tree-state kimenet. 

    Emittercsatolású logika (ECL). 

    Integrált injekciós logika( IIL). 

   MOS logikai áramkörcsaládok. 

    N-MOS logikai áramkörök. 

    CMOS (Komplementer-MOS) áramkörök. 

  Különböző áramkörcsaládok illesztése. 

Sorrendi hálózatok. 

  A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása. 

  Elemi sorrendi áramkörök. 

  Aszinkron hálózatok tervezése. 

  Szinkron hálózatok tervezése. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

4.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

5. Elektronika gyakorlat tantárgy  

172 óra +32óra + 140 óra ÖGY / 216 óra +36óra+ 160 óra 

ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

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

tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. Formálja a tanulók 

elektronikus gondolkodásmódját. 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

5.3. Témakörök 

 

5.3.1. Váltakozó áramú alapmérések  

40 óra + 50 óra ÖGY / 45 óra + 60 óra 

ÖGY 
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Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

 Induktivitás mérése. (ÖGY) 

 Kondenzátor kapacitásának mérése. (ÖGY) 

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata. (ÖGY) 

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével. 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. (ÖGY) 

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata. 

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata. 

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) 

vizsgálata. 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos 

rezgőkör) vizsgálata. 

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése. (ÖGY) 

Hangfrekvenciás generátorok vizsgálata. 

 Kezelőszervek. 

 Beállítási lehetőségek. 

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat. (ÖGY) 

 Kezelőszervek. (ÖGY) 

 Beállítási lehetőségek. (ÖGY) 

Mérések oszcilloszkóppal. (ÖGY) 

 Amplitúdó mérése. (ÖGY) 

Periódus idő mérése. (ÖGY) 

 Frekvenciamérési módszerek. 

 Fázisszög mérési módszerek. 

 RC feszültségosztó vizsgálata. 

 Wien-osztó vizsgálat. 

 

5.3.2. Elektronikai eszközök mérése  

42 óra + 50 óra ÖGY / 50 óra + 60 óra 

ÖGY 

Félvezető diódák vizsgálata. (ÖGY) 

Szilícium és germánium diódák jellemzőinek felvétele. (ÖGY) 

Zener–dióda jelleggörbéjének felvétele. (ÖGY) 

Négypólusok jellemzőinek meghatározása.  

Bipoláris és unipoláris tranzisztorok jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

  Bipoláris tranzisztor jelleggörbéjének felvétele.  

   Bemeneti jelleggörbe meghatározása.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  
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   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

  Unipoláris tranzisztor jelleggörbéinek felvétele.  

   Transzfer jelleggörbe meghatározása.  

   Kimeneti jelleggörbe meghatározása.  

Félvezetők jellemzőinek geometriai értelmezése és szerkesztéses meghatározása.  

  Dióda paramétereinek meghatározása szerkesztéssel.  

  Tranzisztor paramétereinek meghatározása szerkesztéssel.  

Dinamikus jellemzők meghatározása.  

Dióda dinamikus jellemzőinek meghatározása váltakozó áramú módszerrel.  

 Speciális félvezetők és alkalmazásaik. (ÖGY) 

  Zener-diódás elemi stabilizátor. (ÖGY) 

  Alagútdióda vizsgálata.  

  Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata. (ÖGY) 

 Egyszerű egyenirányítók vizsgálata. (ÖGY) 

  Egyutas egyenirányító vizsgálata. (ÖGY) 

  Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata. (ÖGY) 

 Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása. (ÖGY) 

  Tirisztor jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

  Triak jellemzőinek mérése. (ÖGY) 

 Teljesítményszabályozó áramkörök mérése. (ÖGY) 

  Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata. (ÖGY) 

  Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata. (ÖGY) 

 

5.3.3. Áramkörök építése, vizsgálata  

26óra + 40 óra ÖGY / 30 óra+ 40 

óra ÖGY 

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése. (ÖGY) 

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. (ÖGY) 

A fóliamintázat kialakítása. (ÖGY) 

A szitanyomás technológiája. (ÖGY) 

Eszközök, segédanyagok. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök maratása. (ÖGY) 

Forrasztandó felületek előkészítése. (ÖGY) 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. (ÖGY) 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. (ÖGY) 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, 

polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. (ÖGY) 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. (ÖGY) 

Alkatrészválasztás szempontjai. (ÖGY) 

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

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

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése). (ÖGY) 

Az áramkör funkcionális vizsgálata. (ÖGY) 
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Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása. 

(ÖGY) 

Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése. (ÖGY)  

A mérési eredmények kiértékelése. (ÖGY)   

Hibakeresés. (ÖGY) 

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés. (ÖGY) 

Hibás javítási egység meghatározása. (ÖGY) 

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően. (ÖGY) 

A javított áramkör beüzemelése. (ÖGY) 

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése. (ÖGY) 

A javítási művelet dokumentálása. (ÖGY) 

 

5.3.4. Erősítők építése és mérése     25 óra+17óra/ 36 

óra+20óra 

Mérési elvek. 

 Egyenáramú jellemzők mérése. 

  Tápfeszültség. 

  Nyugalmi áramfelvétel. 

  Munkaponti adatok. 

  Stabilitás. 

 Váltakozó áramú jellemzők. 

  Feszültségerősítés. 

  Áramerősítés. 

  Teljesítményerősítés sávközépi frekvencián. 

  Az erősítés frekvenciamenete. 

  Alsó és felső határfrekvencia. 

  Fázismenet. 

  Bemeneti ellenállás. 

  Kimeneti ellenállás. 

  Az erősítő érzékenysége. 

  Kivezérelhetőség. 

  Torzítás. 

  Zajtényező. 

Az alapkapcsolások vizsgálata. 

Erősítőosztályok vizsgálata. 

Bipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Közös emitteres alapkapcsolás mérése. 

  Közös kollektoros alapkapcsolás mérése. 

Unipoláris alapkapcsolások jellemzőinek mérése. 

  Source-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

  Drain-kapcsolású erősítőfokozat mérése. 

Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata. 

Az erősítő alapáramkör néhány jellemzőjének mérése. 

Műveleti erősítős invertáló alapkapcsolás vizsgálata. 
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Műveleti erősítős követő alapkapcsolás vizsgálata. 

Műveleti erősítővel kialakított impulzustechnikai áramkörök építése és mérése. 

 Műveleti erősítők alkalmazásai. 

  Aktív szűrők vizsgálata. 

Műveleti erősítős összegző áramkör vizsgálata. 

Műveleti erősítős komparátorok vizsgálata. 

Egyenirányító megépítése és vizsgálata. 

Erősítő alapkapcsolás építése, bemérése és javítása. 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése. 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése. 

Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

 

5.3.5. Impulzustechnikai mérések      14 óra+4óra/ 

20 óra 

Impulzus jellemzők mérése. 

 Felfutási idő. 

 Lefutási Idő. 

 Túllövés. 

 Tetőesés. 

 Impulzus idő. 

 Periódus idő. 

 Impulzus ismétlődési frekvencia. 

 Kitöltési tényező. 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 

 Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

  Differenciáló áramkör mérése.  

  Integráló áramkör mérése.  

 Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata. 

  Félvezető dióda kapcsolóüzemben.  

  Sorsos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás.    

  Kettős vágókapcsolás mérése. 

   Jelalak. 

   Vágási szint meghatározás. 

 Multivibrátorok vizsgálata. 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben. 

  Astabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 
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    Impulzuskitöltési tényező. 

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Monostabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó.      

     Jelalak. 

  Bistabil multivibrátor mérése. 

   Működés vizsgálata.  

    Munkaponti adatok. 

    Impulzus fel-és lefutási idő. 

    Impulzuskitöltési tényező.  

    Ismétlődési frekvencia. 

    Kimeneti amplitúdó. 

Jelalak. 

  Schmitt-trigger vizsgálata. 

 

5.3.6. Digitális áramkörök vizsgálata    25 óra+11óra/ 35 

óra+16óra 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése. 

 Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

 Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

 Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

 Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

Digitális áramkörök lehetséges hibáinak felismerése és javítása. 

  Digitális áramköri hibák típusai. 

A hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafelé lépegető és 

nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

Logikai kapuk működésének elemzése. 

TTL-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos jellemzői. 

CMOS-rendszerű integrált áramkörök legfontosabb  villamos jellemzői. 

 Logikai kapuk összekötése. 

 Univerzális logikai kapuk (NAND, NOR) használata. 

Kombinációs logikai áramkörök vizsgálata. 

Kombinációs hálózat kimeneti feszültségszintjeinek mérése különböző bemeneti 

kombinációk esetén. 

Igazság tábla felvétele. 

Időfüggvény felvétele, logikai függvény meghatározása. 

Statikus hazárd vizsgálata. 
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Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata. 

 Kódoló áramkör vizsgálata. 

  Működési vizsgálata. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely vagy gazdálkodó szervezet 

 

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

értékeléssel. 
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A 10003-12  azonosító számú Irányítástechnikai alapok megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Irányítástechnika tantárgy       

 64óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1 A tantárgy tanításának célja 

Az Irányítástechnika tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a 

tanulókkal az irányítástechnika alapfogalmait, a vezérlés és a szabályozás 

működési elvét, valamint ábrázolási módjait. Az elsajátított kompetenciák 

birtokában a tanulók tudják értelmezni a vezérlés és a szabályozás fogalmát. 

Ismerjék meg a leggyakoribb érzékelők, villamos távadók, jelképzők, jelátalakítók, 

jelformálók, beavatkozó- és végrehajtó szervek működését. Képesek legyenek 

egyszerű villamos vezérlések áramutas rajzát elkészíteni. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Irányítástechnikai alapismeretek      16 

óra/ 20 óra 

Az irányítás fogalma. 

Irányítási példák. 

Az irányítás részműveletei: 

Érzékelés (információszerzés). 

Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján). 

Rendelkezés. 

Beavatkozás. 

Az irányítási rendszer felépítése. 

  A jelhordozó és a jel fogalma. 

  Az analóg és a digitális jel. 

  Az irányítási rendszer fő részei: 

irányító berendezés. 

irányított berendezés. 

  Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 

az elem. 

a szerv. 

a jelvivő vezeték. 

Az irányítás fajtái: 
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a rendelkezés létrejötte szerint: 

kézi. 

önműködő. 

  a hatáslánc szerint: 

vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 

szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

szerkezeti vázlat. 

működési vázlat. 

hatásvázlat. 

Az irányításban használt segédenergiák. 

  A segédenergiák fajtái: 

villamos. 

pneumatikus. 

hidraulikus. 

vegyes. 

Az irányításban használt segédenergiák alkalmazása. 

  A villamos segédenergia előnye, hátránya. 

  A pneumatikus segédenergia előnye, hátránya. 

  A hidraulikus segédenergia előnye, hátránya. 

 Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók. 

Huzalos mérő-átalakítók. 

   Hőmérséklet-érzékelő ellenállások. 

   Fényérzékelő ellenállások. 

   Kapacitív átalakítók. 

   Induktív átalakítók. 

Villamos irányított berendezések, villamos gépek. 

 Aszinkrongépek. 

 Szinkrongépek. 

 Egyenáramú gépek. 

 Törpemotorok. 
  

1.3.2. Vezérlés          28óra/ 

32 óra 

A vezérlési vonal. 

A vezérlési vonal részei. 

A vezérlési vonal jelei. 

A vezérlési vonal jellemzői. 

A vezérlések fajtái. 

A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

Érzékelő szervek. 
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Kapcsolókészülékek. 

 Kézi kapcsolók. 

 Nyomógombok. 

 Reed-kontaktus. 

 Mikrokapcsolók. 

 Érintkező mentes, elektronikus kapcsolók. 

Beavatkozó szervek. 

 Mágneskapcsolók. 

Reed-relé. 

 Mágnesszelepek. 

 Villamos szervomotorok. 

 Membránmotoros szelep. 

 Relék. 

  Elektromechanikai relék. 

   Semleges relék. 

   Polarizált relék. 

   Időrelék. 

    késleltetve meghúzó. 

    késleltetve elengedő. 

    késleltetve meghúzó és elengedő. 

  Hőrelék. 

 Időzítő- és ütemező készülékek. 

Az áramút rajz. 

Rajzjelek. 

 Tervjelek. 

Alapvető villamos relé kapcsolások: 

 Meghúzatás. 

 Öntartás. 

 A relé ejtése. 

 Reteszelés. 

 Nyomógombos keresztreteszelés. 

Elemi relés vezérlések: 

 Távvezérlés. 

Indítás több helyről. 

Leállítás több helyről. 

 Villamos motor indításának vezérlése. 

 Villamos motorok fékezésének vezérlése. 

 Forgásirányváltás. 

Fordulatszám-változtatás. 

Összetett relés vezérlések: 

 Tervezési példa. 

Áramút rajzok analizálása. 

 Relés vezérlés tervezése.   

Elektronikus vezérlések. 
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1.3.3. Szabályozás         20 

óra/ 20 óra 

A szabályozási kör. 

A szabályozási kör jellegzetességei. 

A szabályozási kör részei. 

A szabályozási kör jelei. 

A szabályozási kör jellemzői. 

A szabályozási kör szervei. 

Érzékelő szervek. 

Alapjel képző szervek. 

Különbségképző szervek. 

Jelformáló szervek. 

Erősítők. 

Végrehajtó szervek. 

Beavatkozó szervek. 

Egységes szabályozórendszerek. 

Egységes jelek. 

Villamos távadók.  

 Élő nullapontú rendszerek . 

A szabályozások felosztása. 

Az alapjel időbeli lefolyása szerint. 

A hatáslánc jeleinek folytonossága szerint. 

A szabályozás folyamatossága szerint. 

A rendszer szerkezete szerint. 

A szabályozások ábrázolási módjai. 

A tag fogalma és értelmezése. 

Az átviteli tényező. 

A tagok csoportosítása jelátvitel szerint. 

Arányos tag. 

Integráló tag. 

Differenciáló tag. 

Holtidős tag. 

Energiatárolók. 

Stabilitás. 

A jelátvivő tagok dinamikus tulajdonságai. 

A vizsgáló jel. 

Az átmeneti függvény. 

Az arányos szabályozás és hatásvázlata. 

Az integrálszabályozás és hatásvázlata. 

A PI szabályozó. 

D hatással kiegészített szabályozó. 

A PD szabályozó. 

PID szabályozó. 
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Hangolás. 

Egységrendszerű szabályozók. 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Irányítástechnika gyakorlat tantárgy      64 óra / 108 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irányítástechnika gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók 

tudják az egyszerű villamos vezérlések és szabályozások működési, szerkezeti és 

hatásvázlatait értelmezni, egyszerű villamos vezérlések kapcsolási (áramutas) 

rajzát megtervezni. Képesek legyenek összeszerelni a vezérlések és a 

szabályozások készülékeit, kapcsolási rajz alapján összeállítani a villamos 

vezérlési vonal és szabályozási kör kapcsolásait. Villamos mennyiségeket mérni, 

hibát keresni és elhárítani villamos vezérlésekben és szabályozásokban. 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Villamos irányítások építőelemei és készülékei    14 

óra/ 24 óra 

Nemvillamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

  Passzív mérő-átalakítók.   

Ellenállás-alapú átalakítók mérése. 

Huzalos mérő-átalakítók mérése. 

Hőmérséklet-érzékelő ellenállások mérése. 

Fényérzékelő ellenállások mérése. 

Kapacitív átalakítók mérése. 

Induktív átalakítók mérése. 

Villamos készülékek felépítése, bekötése.  

Kapcsolókészülékek.  

  Kézi kapcsolók.  
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  Nyomógombok. 

  Mechanikus végállásérzékelők.  

Mágneskapcsoló.  

Relé.  

Villamos készülékek jellemzőinek mérése. 

 Villamos érintkezők. 

  Az érintkezők átmeneti ellenállásának vizsgálata. 

Mágneskapcsoló felépítése, vizsgálata. 

Elektromechanikus relék felépítése. 

Elektromechanikus relék vizsgálata. 

 Relé meghúzása. 

 Relé elengedés. 

Időrelék felépítése. 

Időrelék vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó időrelé vizsgálata. 

  késleltetve elengedő időrelé vizsgálata. 

  késleltetve meghúzó és elengedő időrelé vizsgálata. 

Elektronikus relék felépítése, vizsgálata. 

Logikai feltételek realizálása relék segítségével. 

Tagadás, ÉS kapcsolat, VAGY kapcsolat megvalósítása relékkel. 

 

2.3.2. Vezérlési feladatok        25óra/ 

42 óra 

Egyszerű vezérlési feladatok:  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása.  

Öntartás:  

Elengedésre kitüntetett (dominánsan törlő).  

Meghúzásra kitüntetett (dominánsan beíró).  

Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása távvezérléssel több helyről.  

Direkt-, indirekt vezérlés.  

A villamos reteszelés elve.  

 Egyszerű nyomógombos reteszelő kapcsolás.  

 Nyomógombos keresztreteszelés.  

Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel: 

  3 változós logikai feladat.   

4 változós logikai feladat.   

Időrelék gyakorlati alkalmazása: 

 késleltetve meghúzó. 

 késleltetve elengedő. 

 késleltetve meghúzó és elengedő. 

Lépcsőházi világítás áramutas kapcsolásának megtervezése, összeállítása.  

Összetett vezérlések tervezése, megvalósítása. 

 Sorrendi vezérlések tervezése, megvalósítása. 

Lefutó vezérlések tervezése, megvalósítása. 
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Villamos motorok indításának vezérlése.  

 Nyomógombos közvetlen vezérlés.  

Forgásirányváltás.  

  A háromfázisú aszinkronmotor forgásirányváltása.  

Az egyenáramú motorok forgásirányváltása.  

Az aszinkronmotor fordulatszám változtatása.  

 

2.3.3. Szabályozások         25óra/ 

42 óra 

Távadók. 

Nyílt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Zárt hatásláncú távadó vizsgálata. 

Példák analóg villamos kimenetű távadóra. 

Áramtávadók. 

 Alapjelképzők. 

  Feszültségstabilizátorok. 

  Egyenáram-stabilizátorok. 

 Különbségképzők. 

  Különbségképző differenciálerősítő. 

 Jelerősítők és jelformálók. 

  Jelerősítő kapcsolás műveleti erősítővel. 

  Arányos jelformáló tag műveleti erősítővel. 

  Határoló invertálóerősítő műveleti erősítővel. 

Az átviteli tagok típusai, vizsgálata. 

 Időkésés nélküli arányos tag villamos kapcsolása. 

Csak ohmos ellenállást, potenciométert tartalmazó villamos áramkör. 

Invertáló műveleti erősítő kapcsolás. 

Egytárolós arányos tag. 

 RC tag, RL tag. 

Integráló tagok. 

Visszacsatolt műveleti erősítős integráló tag. 

Differenciáló tag vizsgálata. 

Passzív PI szabályozó vizsgálata. 

Aktív PI szabályozó vizsgálata. 

PD szabályozó vizsgálata. 

PID szabályozó vizsgálata. 

Szabályozási feladatok.  

 Hőmérséklet szabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

 Tirisztoros teljesítményszabályozás megvalósítása, vizsgálata.  

 Egyenáramú motor fordulatszám szabályozása, vizsgálata.  

  

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Automatikai szaktanterem, vagy tanműhely, vagy gazdálkodó szervezet 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

A 10013-12 azonosító számú Áramkör építése üzemeltetése 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Elektronikai áramkörök tantárgy       

 144 óra 

 

1.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének 

kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök 

jellemzőinek és működésének megértésére. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Erősítők alkalmazása        

 32 óra 

Többfokozatú erősítők  

Többfokozatú erősítők felépítése. 

Erősítőfokozatok csatolása. 

 Galvanikus csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 RC csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 Transzformátoros csatolás 

  Jellemzői 

  Megvalósítás 

 

Szélessávú erősítők  

Az áramerősítési tényező frekvenciafüggése 

Tranzisztor és szórt kapacitások 

Kaszkád kapcsolás 

Differenciálerősítő alkalmazása szélessávú fokozatként 

Szimmetrikus szélessávú erősítők 
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 Kaszkád kapcsolású differenciálerősítő 

 Fázisfordító erősítős differenciálerősítő 

 Komplementer kaszkád kapcsolású differenciálerősítő 

 Ellenütemű differenciálerősítő 

Szélessávú feszültségkövető 

 Ellenütemű feszültségkövető 

Szélessávú műveleti erősítők 

Kisfrekvenciás kompenzálás. 

 Megvalósítás 

Kisfrekvenciás kompenzálás váltakozó áramú helyettesítő képe 

Nagyfrekvenciás kompenzálás. 

 Megvalósítás 

 Nagyfrekvenciás, váltakozó áramú helyettesítő kép 

 

Hangolt erősítők  

Hangolt erősítők felépítése, alkalmazási területei Nagyfrekvenciás hangolt 

erősítők 

 Hangolt erősítő párhuzamos LC rezgőkörrel 

  Emitterkapcsolású, hangolt fokozat egy rezgőkörrel 

  A rezgőkör összefüggései rezonancia frekvencián 

  Az erősítő feszültségerősítése 

  Az erősítő sávszélessége 

 Hangolt erősítő sávszűrős csatolással 

  Sávszűrők felépítése és jellemzői 

  Hangolt erősítő kapcsolása sávszűrős csatolással 

 

1.3.2. Teljesítmény erősítők       

 32 óra 

Teljesítményerősítők általános  jellemzői. 

A, B, AB és C- osztályú teljesítményerősítő. 

Az erősítőelemek határértékei 

 Legnagyobb veszteségi teljesítmény 

 Legnagyobb kollektorfeszültség 

 Legnagyobb kollektoráram 

 Telítési tartomány 

 Lezárási tartomány 

Teljesítményerősítők jellemzői 

 Kimeneti váltakozó áramú teljesítmény (Pki) 

 A tápfeszültség forrásból felvett egyenáramú teljesítmény(PT) 

 Veszteségi vagy disszipált teljesítmény (PD) 

 Átalakítási hatásfok  (γ) 

 Vezérlő teljesítmény (Pbe) 

 Teljesítmény erősítés (Ap) 

Aszimmetrikus ,nagyjelű erősítők 
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Ellenütemű nagyjelű erősítők 

 Ellenütemű erősítők elvi megoldásai 

  A osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

B osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

AB osztályú teljesítmény erősítő 

   Kapcsolási megoldás 

   Jelalak 

Üzemi  jellemzők 

   Alkalmazás 

Nagyjelű erősítők munkapontbeállítása 

Nagyjelű erősítőkapcsolások 

 Komplementer ellenütemű erősítők 

 Transzformátoros teljesítményerősítők 

 Védőáramkörök 

Nagyjelű erősítők torzítása 

 

1.3.3. Digitális technika II.       

 32 óra 

Sorrendi hálózatok  

Sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása 

Sorrendi hálózatok építőelemei. 

Flip-flop-ok 

 RS flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 

Órajellel vezérelt RS flip-flop 

JK flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

Master-slave flip-flop 

NAND és NOR hálózattal történő megvalósítás 
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 T flip-flop (Tároló) 

 Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 D flip-flop (Tároló) 

  Kapcsolási rajzjel 

Vezérlő bemenetek 

Működés 

Állapot átmeneti tábla 

 A szinkron és aszinkron hálózatok tervezése 

Aszinkron sorrendi hálózatok. 

Aszinkron számláló tervezés elve 

  Órajel 

  Flip-flop billenés 

  Számláló billenés 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása JK flip-flop-al 

Aszinkron bináris előreszámláló megvalósítása D  flip-flop-al 

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

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

 Modulo-N számlálók. 

  Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Aszinkron MSI számláló 

  Kaszkádosítás 

 SN sorozat tipikus áramkörei.  

Kapuk,inverterek (AND-OR-INVERT is) 

 Aszinkron hálózatok analízise 

  Kapcsolási  alapján állapot átmeneti tábla és állapotdiagram felvétele 

Szinkron sorrendi hálózatok. 

 Felépítése 

 Tervezés lépései 

  Számlálási állapotok felvétele 

  Állapot átmeneti tábla 

  Állapotok minimalizálása 

  V-K tábla 

  Vezérlési függvények meghatározása 

  Kapcsolási rajz 

Ütemdiagram 

Tetszőleges számlálási állapotú számláló tervezése adott állapot vagy 

ütemdiagram alapján 

Szinkron sorrendi hálózat működésének elemzése 

  Vezérlési függvények felvétele 

  V-K tábla 

  Állapot-átmeneti tábla 
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  Ütemdiagram 

Szinkron MSI számlálók 

 Kaszkádosítás 

A sorrendi hálózatok hazárd jelenségei, megszüntetésük módja 

Funkcionális áramkörök  

Kombinációs hálózatokra épülő egységek 

Összeadó áramkörök 

Az összeadó áramkör elvi felépítése 

  Bináris összeadók 

   Kivonó áramkör 

   Fél összeadó áramkör 

   Teljes összeadó áramkör 

    Kaszkádosítás, 

Átvitelgyorsítás 

  BCD összeadó   

  BCD kivonó 

Komparátorok 

  A komparátor elvi felépítése 

  Egy bites komparátor tervezése 

  Négy bites komparátor tervezése 

  16 bites komparátor tervezése 

Aritmetikai-logikai egységek  

  Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 

  Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 

Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 

  Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 

Dekódoló áramkörök  

  Dekódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 

Dekódoló áramkör tervezése 

Kódoló áramkörök 

  Kódoló áramkörök elvi felépítése 

  Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 

  Kódoló áramkör tervezés 

Multiplexerek, 

 Feladata 

 Felépítése 

  Jelképi jelölése 

  Logikai függvények megvalósítása multiplexer segítségével 

 Multiplexerek bővítése 

Demultiplexerek 

 Feladata 

 Felépítése 
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  Jelképi jelölése 

  Dekódolás 

 Demultiplexerek bővítése 

Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 

Regiszterek 

  A regiszterek elvi működése 

  P-P és S-S regiszterek felépítése 

  Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 

  Shift regiszterek 

   Felépítése tárolókból 

   Soros, párhuzamos beírás 

   Jobbra,balra léptetés 

   Alkalmazás  

Gyűrűs számlálók 

  n-ből 1 számlálók 

  Johnson számláló 

  Maximális hosszúságú számláló 

Számlálók 

  MSI számlálók 

Multivibrátorok 

  Monostabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Astabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

  Memóriák 

  Csak olvasható  tárak 

  Írható olvasható tárak 

  Memória chip-ek jelei 

  Memória chip-ek összekapcsolása 

 D/A és A/D átalakítók 

  Digitál-analóg átalakítók 

  Analóg –digitál átalakítók 

  

1.3.4. Tápegységek         

 32 óra 

A hálózati  transzformátorok. 

Hálózati  egyenirányítók. 

  Egyutas egyenirányítók 

  Kétutas egyenirányítók 

   Greatz-kapcsolás 

   Középleágazásos kapcsolás 

Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) 
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  A legegyszerűbb kivitel 

  Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok 

  Negatív stabilizátorok 

Föld-független feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása  

  Négyhuzalos feszültségstabilizátor 

  Integrált feszültségstabilizátorok áttekintése 

Referenciafeszültség előállítása 

Zener diódás megoldások 

Tranzisztoros referenciafeszültség források 

Kapcsoló üzemű tápegységek 

 Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek 

 Feszültségcsökkentő átalakító 

 A kapcsolójel előállítása 

 Feszültségnövelő kapcsolás 

 Polaritásváltó kapcsolás 

 Tárolóinduktivitás nélküli polaritásváltó kapcsolás 

  Típusválaszték 

 Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek 

 Együtemű átalakítók 

 Ellenütemű átalakítók 

 Nagyfrekvenciás transzformátorok 

 Teljesítménykapcsolók 

 Kapcsolójel előállítása 

 Veszteségszámítás 

 Integrált vezérlőkapcsolások 

 

1.3.5. Oszcillátorok         

 16 óra 

Oszcillátorok működési elve és felépítése  

Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 

Visszacsatolt oszcillátorok 

Visszacsatolás (hurokerősítés) 

  Amplitúdó feltétel 

  Fázisfeltétel 

LC oszcillátorok 

  Tulajdonságok 

  Általános berezgési feltétel 

 Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör) 

  Frekvencia meghatározó elem 

 Hartley-oszcillátor (induktív hárompontkapcsolás) 

 Colpits-oszcillátor(kapacitív hárompontkapcsolás) 

 Emittercsatolt LC oszcillátor 
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 Ellenütemű oszcillátorok 

Kvarcoszcillátorok 

  Alkalmazási terület 

  Tulajdonságok 

  A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai 

 Alapharmonikus oszcillátorok 

 Felharmonikus oszcillátorok 

RC oszcillátorok 

  Alkalmazási terület 

  Tulajdonságok 

Wien-hidas oszcillátor 

  Wien-osztó 

  Felépítés 

  Átvitel 

  Visszacsatolt erősítő 

Függvénygenerátorok 

  Elvi elrendezés 

  Gyakorlati kivitel 

  Feszültségvezérelt függvénygenerátorok 

  Kvadratúra jelek egyidejű előállítása 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 
 

 

2.Elektronikai áramkörök gyakorlat tantárgy      192 

óra+32óra 
 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

Az elektronikai áramkörök gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elmélyítse és 

kiegészítse a tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. Gyakorlati 

példákon keresztül járuljon hozzá a tanulók elektronikai szemléletének 

kialakulásához. Formálja a tanulók elektronikus gondolkodásmódját 

2.2..Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

2.3..Témakörök 

 



153 

2.3.1.Erősítők vizsgálata        64 

óra+10óra 

Többfokozatú erősítők építése,mérése  

  Munkaponti jellemzők mérése. 

  Áramfelvétel mérése 

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

RC csatolású erősítőképítése, mérése 

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Szélessávú erősítők vizsgálata  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása. 

Hangolt erősítők vizsgálata  

  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Teljesítmény erősítők építése, mérése  
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  Munkaponti jellemzők mérése  

  Bemeneti ellenállás (Rbe)  mérése 

  Kimeneti ellenállás (Rki)  mérése 

  Feszültségerősítés (Au) mérése  

  Áramerősítés (Ai) mérése 

  Teljesítményerősítés (Ap) mérése 

  Kivezérelhetőség mérése  

  Frekvenciaátvitel mérése. 

  Lehetséges hibák felismerése és javítása 

 

2.3.2. Digitális berendezések vizsgálata     64 

óra+10óra 

 

Digitális áramkörök jellemzőinek mérése  

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

 Kétállapotú billenő-körök működésének elemzése 

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

Logikai szintek mérése különböző  bemenetvezérlése esetén , igazságtábla 

felvétele logikai függvény megadása 

 Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata 

  Aszinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok  kimeneti jeleinek felvétele  oszcilloszkóp segítségével, állapot 

átmeneti tábla felvétele 

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

Szinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok  kimeneti jeleinek felvétele  oszcilloszkóp segítségével, állapot 

átmeneti tábla felvétele 

 

 Szinkron MSI számláló vizsgálata 

 Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Funkcionális áramkörök alkalmazása 

     

Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása  

Digitális áramköri hibák típusai. 

Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele lépegető és 

nyomvonal módszer, logikai diagnosztika). 

 

2.3.3. Jelkeltő áramkörök mérése       64 

óra+12óra 

 

Tápegységek mérése  
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Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

Egyutas  egyenirányító vizsgálata  

 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Középkivezetéses , kétutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése. 

 Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Feszültségtöbbszöröző vizsgálata 

Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata 

 Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata 

  Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

 Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata 

  Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül  

Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó 

esetén) 

Stabilizátorok építése, mérése 

 Elemi stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti 

feszültségek estén 

 Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Tranzisztor  disszipációs  teljesítményének meghatározása 

 Integrált stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása 

Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség 

 növelésekor 

 Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata 

  Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor 
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  Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor 

   

 Visszahajló jelleggörbéjű túláram-védelem vizsgálata 

 

Oszcillátorok mérése  

Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 

A rezgési frekvencia mérése 

A rezgési feltételek vizsgálata 

Amplitúdófeltétel 

Fázisfeltétel 

Torzítás mérése 

Frekvenciastabilitás mérése 

Amplitúdóstabilitás mérése 

LC oszcillátorok  jellemzőinek mérése 

 Szelektív erősítő és amplitúdóhatárolás mérése 

  Uki mérése különböző frekvenciák esetén 

  f0 hangolási frekvencia meghatározása (Uki max) 

  Uki , Ube mérése f0 frekvencián 

 Sávközépi A0 erősítés meghatározása 

Az erősítő sávszélességének mérése 

Colpitts-oszcillátor mérése 

 Áramfelvétel mérése 

 Munkaponti adatok meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése   

 Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

 

RC-oszcillátorok jellemzőink mérése 

 Szűrőkapcsolások jellemzőinek mérése 

  Feszültségátvitel (csillapítás)  mérése 

  Fázismenet mérése 

 Fázistolós oszcillátor mérése 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

Az erősítésszabályozás nélküli erősítő Au feszültségerősítésének és fázistolásának 

mérése 

Amplitúdószabályozás vizsgálata 

 Wien-hídas oszcillátor építése, mérése 

  Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián 

  A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat  β átvitelének meghatározása 

 

Kristályoszcillátorok vizsgálata 

 Kristályoszcillátor jellemzőinek meghatározása 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Mérőterem, szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezet 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10014-12 azonosító számú Mechatronikai rendszerek megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

1.Mechatronika tantárgy          

 96 óra 
 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

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

villamos mennyiségek mérési lehetőségeit és a villamos és pneumatikus 

vezérlések építőelemeit. 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

1.3.Témakör  

 

1.3.1. Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton   

 32 óra  

Rezisztív mérőátalakítók. 

  Potenciométeres átalakítók 

  Nyúlásmérő bélyeges átalakítók 

  Termo-rezisztív átalakítók 

Kapacitív mérőátalakítók. 

Kondenzátorok kialakítása 

Síkkondenzátorok 

  Hengerkondenzátorok 

  Gömbkondenzátorok 

Kapacitív mérőátalakítók hídkapcsolásai 

Induktív mérőátalakítók. 

  Az átalakítás elve 

  Nyitott mágnes-körű átalakítók 

  Zárt mágnes-körű átalakítók 

  Differenciál típusú átalakítók 

  Transzformátoros átalakítók 

  Magneto-elasztikus átalakító 

 Induktív mérőátalakítók hídkapcsolásai 

Indukciós mérőátalakítók. 

  Mozgási indukció alapján működő indukciós átalakítók 

  Mágneses tér változása alapján működő indukciós átalakítók 

  Örvényáramú indukciós átalakító 

Piezo-elektromos mérőátalakítók. 

  Az átalakítás elve 



159 

  A kvarckristály geometriája 

  A piezokristály kapcsolása 

Hall-generátoros mérőátalakítók. 

  A Hall-hatás kialakulása 

  Hallotronos szögelfordulás érzékelő 

Thermo-elektromos mérőátalakítók. 

  A Peltier-hatás 

  A Thomson-hatás 

  A Seebeck-hatás 

 Hőmérsékletmérés termoelemmel 

Termofeszültség mérése Poggendrof -kondendenzátorral 

Sugárzási terjedési jelenség alapján működő mérőátalakítók. 

 A fény méréstechnikai alkalmazása 

  Fotoelemek 

  Fényelemek 

  Fotodiódák 

  Fototranzisztorok 

  Fototirisztorok 

  A fotoelelektromos átalakítók előnyei 

 Az ultrahang méréstechnikai alkalmazása 

  Reflexiós vastagságmérés 

  Rezonanciás vastagságmérés 

  Tartályszint-mérés 

Ultrahangos áramlásmérés 

  A radioaktív sugárzás méréstechnikai alkalmazása 

  Fotodiódák 

  Fototranzisztorok 

  Fototirisztorok 

  A fotoelelektromos átalakítók előnyei 

 Az ultrahang méréstechnikai alkalmazása 

  Reflexiós vastagságmérés 

  Rezonanciás vastagságmérés 

  Tartályszint-mérés 

Ultrahangos áramlásmérés 

  A radioaktív sugárzás méréstechnikai alkalmazása 

  

1.3.2. Pneumatikus, elektro-pneumatikus irányítások    

 32 óra 

A sűrített levegő előállítása. 

Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek. 

Kapcsolási rajz, jelölésrendszer 

Pneumatikus vezérlőrendszer ábrázolása 

Pneumatikus alapkapcsolások útváltókkal 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 
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  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Kétoldali működésű munkahenger alternáló mozgatása  

 Sebességszabályozás 

  Sebességcsökkentés fojtószeleppel 

  Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel 

 Logikai alapkapcsolások 

  Logikai VAGY kapcsolás 

  Logikai ÉS kapcsolás 

  Logikai NEM  kapcsolás 

 Nyomásfüggő vezérlések 

  Nyomásfüggő vezérlés végállás-érzékelővel 

  Nyomásfüggő vezérlés végállás-érzékelő nélkül 

 Időfüggő vezérlések 

  Működtetés késleltetése 

  A visszafutás késleltetése 

  Működtetés és visszafutás külön-külön késleltetése 

  Jelrövidítés és jelnyújtás 

  Kétoldali működésű munkahenger időfüggő vezérlése 

 Váltókapcsolások 

 Lezárójelek feloldása a pneumatikus kapcsolásban 

Elektro-pneumatikus jelátalakítók 

  Mágnesszelepek 

Pneumatikus-elektromos jelátalakítók 

Elektro-pneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Bistabil mágnesszelep működtetése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

Útfüggő, időfüggő, nyomásfüggő sorrendvezérlések 

Lezárójelek feloldása az elektro-pneumatikus kapcsolásban 

 Léptetőláncok 

  Egyszerű léptetőlánc  

  Kapcsolás léptetőlánccal 

 

1.3.3. Villamos irányítások            

 32 óra 

Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, 

beavatkozó elemek, járulékos elemek. 

Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, 

alkalmazása, üzemeltetése. 

Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői 

Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői 
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 Félvezető alkatrészek jellemzői 

Érzékelők felépítése, működése és jellemzői 

Távadók felépítése, működése és jellemzői 

Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és 

jellemzői 

Tápegységek felépítése, működése és jellemzői 

Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, 

forgásirány váltó, fordulatszám változtató kapcsolások) 

telepítése, beüzemelése 

Egyszerű vezérlési feladatok 

 Motorvédelem 

Ki- és bekapcsolás, indítás 

Távműködtetés, sorrendi kapcsolás 

Forgásirány váltás 

Fordulatszám változtatás megvalósítása elektromechanikus vezérlés segítségével 

(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése 

teljesítményelektronikai eszközökkel 

Lágyindítók 

Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 

 

 

2. Mechatronika gyakorlattantárgy        

 96 óra 
 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A mechatronika gyakorlat alapvető célja, hogy mélyítse el a mechatronika 

tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A különböző mérési és 

vezérlési feladatok megvalósítása során a tanulók megismerik a pneumatika és 

villamos vezérlések építőelemeit, megtanulják azokat használni az egyszerű 

irányítástechnikai feladatok megvalósítása során. 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 
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2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Nemvillamos mennyiségek mérése villamos úton   

 32 óra 

Hőmérséklet mérése. 

Erő, elmozdulás mérése. 

Fordulatszám mérése. 

Nyomás mérése. 

Villamos vezérlések 

  Villamos vezérlések fő elemei: 

   A jelbevitel eszközei 

   A jelfeldolgozás eszközei 

   A jelátalakítás eszközei 

   A beavatkozószervek 

  Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

  Elektromechanikus motorvezérlések  

  Motorvédő kapcsolások telepítése, beüzemelése,  

  Indító kapcsolások telepítése, beüzemelése, 

  Forgásirány váltó kapcsolások telepítése, beüzemelése, 

  Fordulatszám változtató kapcsolások telepítése, beüzemelése 

Egyszerű vezérlési feladatok megvalósítása 

  Motorvédelem 

  Ki- és bekapcsolás, indítás 

  Távműködtetés, sorrendi kapcsolás 

  Forgásirány váltás 

Fordulatszám változtatás megvalósítása elektromechanikus vezérlés segítségével 

(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése 

teljesítményelektronikai eszközökkel 

 Lágyindítók 

 Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

 

2.3.2. Pneumatikus vezérlések       

 32 óra 

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

üzemeltetése. 

Pneumatikus munkavégző és vezérlő elemek alkalmazása. 

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

Útszelepek, záró és áramlásirányító elemek, nyomás meghatározó elemek és 

érzékelők alkalmazása. 

Szelepek szerelése, karbantartása. 

Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 3/2-es útszeleppel. 

Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 5/2-es útszeleppel. 



163 

A dugattyú sebességének szabályozása. 

Sebességcsökkentés fojtó szelepekkel. 

Sebességcsökkentés fojtó-visszacsapó szelepekkel. 

Sebesség növelése gyorslefúvató szeleppel. 

A dugattyú hatóerejének szabályozása. 

Távvezérlés monostabil főszeleppel. 

Távvezérlés bistabil főszeleppel. 

Fél-automatikus ciklus egy végálláskapcsolóval. 

Automatikus ciklus két végálláskapcsolóval. 

Logikai elemek a pneumatikus kapcsolásban. 

ÉS kapcsolat az elemek sorbakapcsolásával. 

  ÉS szeleppel megvalósított ÉS kapcsolat. 

  VAGY szeleppel megvalósított VAGY kapcsolat. 

NEM kapcsolat megvalósítása 3/2-es útszeleppel. 

Egykimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Kétkimenetű memória a pneumatikus kapcsolásban. 

Emelőberendezés két munkahengerrel. 

Útfüggő sorrendvezérlés időfeltétellel, nyomásfeltétellel. 

Lezárójel keletkezése, feloldása jelelnyomással, jellekapcsolással. 

Lezárójel feloldása kaszkád módszerrel. 

Pneumatikus rendszerek karbantartása 

Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és 

segédeszközei (léghengerek, szelepek, élettartam) 

 

2.3.3. Elektro-pneumatikus vezérlések      

 32 óra 

Elektro-pneumatikus jelátalakítók. 

Mágnes szelepek felépítése és működtetése. 

Az elektro-pneumatikus berendezéseken alkalmazott 

érzékelők típusai, használatuk. 

Érintéses és érintés nélküli érzékelők alkalmazása 

Elektro-pneumatikus alapkapcsolások 

  Egyoldali működésű munkahenger vezérlése 

  Kétoldali működésű munkahenger vezérlése 

Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 

Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

Logikai feladatok relés megvalósítása. 

Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése direkt módon. 

Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése indirekt 

módon. 

Öntartó kapcsolások megvalósítása 

Időterv-vezérlések megvalósítása 

Útfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Időfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 
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Nyomásfüggő sorrendvezérlések megvalósítása. 

Lezárójelek feloldása többféle módszerrel. 

Elektro-pneumatikus léptetőláncos vezérlések. 

Költségkímélő alkalmazások: szelepektől a szelepsziget felhasználásáig. 

Elektro-pneumatikus rendszerek karbantartása. 

Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és eszközei az elektro-pneumatikában 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Mérőterem vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezet 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10015-12 azonosító számú Számítógép alkalmazása az 

elektronikában megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

1. Számítógép alkalmazása tantárgy        

 96 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők 

felépítését és alkalmazásának lehetőségeit és a Programozható Logikai Vezérlők 

irányítástechnikai alkalmazásának lehetőségeit. 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

1.3.Témakörök 

 

1.3.1. Általános PLC ismeret       

 32 óra 

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat. 

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

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

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

típust. 

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

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

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

PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat. 

Kompakt- és moduláris PLC-k. 

A programozható vezérlők alapfeladatai. 

A programozható vezérlő működésének jellemzői. 

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

A felhasználói programok végrehajtásának módjai. 

A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk szempontjai (hardver, 

szoftver). 

PLC műszaki leírások, műszaki paraméterek értelmezése. 

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

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

sebesség, protokollok).Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer 

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

kezelése, protokollok). 
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Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és adatkiviteli eszközök 

(numerikus, alfanumerikus, terminál). 

Folyamatvizualizáló szoftverek, SCADA rendszer. 

 

1.3.2. PLC Programozás        

 32 óra 

Számítógépes problémamegoldás lépései. 

Az algoritmus fogalma, jellemzői. Algoritmus megadásának lehetőségei (pszeudo 

kód). A folyamatábra elemei, ábra összeállítás szabályai. 

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

csoportosításuk. 

A programszervezési egységek felépítése, szerepe. 

PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi próbája, 

dokumentálása. 

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

kódsorozatra fordítás, hibák megállapítása, javítás, hibátlan program futtatható 

programmá szerkesztése, működés szimulálása, tesztelés valós környezetben). 

A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet (IDE). 

Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

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

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása létradiagram 

programnyelven. 

Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

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

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása utasításlistás 

programnyelven. 

Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

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

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása funkcióblokkos 

programnyelven. 

Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek használatának 

szabályai. 

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

logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása sorrendi 

folyamatábrázolásos programnyelven. 

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása. 

Időzítők, késleltetések programozása minden programnyelven. Késleltetések 

tipikus alkalmazásai. 

Számlálók, számlálók programozása minden programnyelven. Számláló, nagy 

sebességű számláló tipikus alkalmazásai. 

Fel és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása. 

Tárolók, programozásuk minden programnyelven, tipikus alkalmazásuk. 
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1.3.3. Mikrovezérlők         

 32 óra 

Mikroprocesszoros rendszertechnika  

Mikroszámítógépek felépítése, mikroprocesszor fogalma. 

Mikroprocesszor működése 

  Mikroprocesszor belső egységei. 

  Az utasítások felépítése 

  Az utasítás végrehajtás lépései 

Utasításkészlet 

Az utasítások felépítése és csoportjai. 

  Adatmozgató utasítások 

  Aritmetikai és logikai műveletek 

   Ugró utasítások. 

Címzési módok. 

  Direkt címzés 

  Indirekt címzés 

  Relatív címzések 

  Bázisrelatív címzés 

  Önrelatív címzés 

  Indexelt címzés 

  Összetett címzés 

  Szegmentált címzés 

Megszakítások. 

  A megszakítási folyamat lépései 

  Maszkolható megszakítások 

  Nem maszkolható megszakítások 

  Egyszintű megszakítások 

  Többszintű megszakítások 

Fejlesztő módszerek 

  Programozás hexa kódban 

  Programozás assemblerben 

  Emuláció 

  Egyszerű fejlesztőrendszerek háttértár nélkül  

A mikroprocesszorok fejlődése. 

Minimálrendszerek 

  Egy egyszerű mikroszámítógép felépítése 

  Egychipes mikroszámítógép 

Mikroszámítógépek moduláris felépítése 

  Mikroprocesszor kártya 

  Tárkártya 

  EPROM-ok égetése 

  Párhuzamos interface 

   Egyirányú adatátvitel 

   Kétirányú párhuzamos interface 
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  Soros interface 

  IEC busz interface 

  Proramozható számlánc 

  Megszakításvezérlő 

  Közvetlen tárhozzáférés (DMA) 

  Aritmetikai processzor 

  Adatkiírás kijelzőre 

   Képernyős kijelzés 

   Analóg bemenetek és kimenetek 

   Különös perifériák 

 

PIC mikrovezérlők felépítése  

Működési vázlat. 

Utasítás végrehajtás. 

Az utasítások típusai és felépítése. 

Regisztertömb, bankok. 

Programmemória, lapozás. 

Órajel generálása. 

Reset áramkör. 

Watchdog timer (WDT). 

Megszakítás. 

Sleep (szundi) üzemmód. 

A tokok programozása. 

PIC családok. 

  

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Szimuláció és PLC tantárgy gyakorlat      192 

óra +32óra 
  

2.1.A tantárgy tanításának célja 

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

modellezés (szimuláció) előnyeivel, alkalmazásának lehetőségeivel. 

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

ismereteket. A PLC programozás során a tanulók látják, hogy az egyes vezérlési 

feladatokat mennyivel egyszerűbb megvalósítani Programozható Logikai 

Vezérlők segítségével. 

 



169 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Áramköri tervező programok      

 64 óra 

 

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei  

Szimuláció az elektronikában. 

  Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei 

  Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai 

Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

A szimuláció szintjei  

Áramköri szintű szimuláció 

Logikai szintű szimuláció 

Kevert módú szimuláció 

Az analízis üzemmódjai 

Egyenáramú (DC) analízis 

Váltakozó áramú (AC) analízis 

Tranziens analízis 

Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt 

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

Munkaablak 

  Alkatrészkészlet 

  Mérőműszerek kezelése 

 Áramkörök építése, a szimulációs program használata 

 Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata 

  Az alkatrészek jellemzői 

  Az áramköri könyvtár használata 

 Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. 

Egyszerű áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentálása. 

Áramköri modulok (makrók ) létrehozása és használata 

 

Elektronikai áramkörök kapcsolási rajza és NYÁK terve  

Egyszerű áramkörök műszaki dokumentációjának elkészítése. 

Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői. 

Kapcsolási rajz készítése. 

Alkatrészjegyzék. 

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése. 

A PCB kezelése. 

Alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 
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Automatikus huzalozás. 

Nyomtatás. 

 

2.3.2. PLC program készítése       64 

óra+32óra 

A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek 

bekötése). 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 

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

megteremtése. 

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

leellenőrzése. 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások). 

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

allokációs lista készítése. 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 

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

létradiagramos programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, 

programozási nyelveken. 

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

dokumentálás. 

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

(létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírtprogramok átírása egyik 

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

Átírt programok ellenőrzése. 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 

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

üzemmódok kiválasztása. 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása. 

Számítógépes folyamatirányítás alapfogalmai 

Gyártósor működtetése 

Gyártósor programozása, hibakeresés 

Robottechnika alapjai 

Ipari robot programozási módjai 

ER-V robot működésének megismerése 

ER-V robot programozása 
ER-V robot illesztése a gyártósorba 

 

2.3.3. PLC program tesztelése       

 64 óra 
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Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt 

berendezéseken. 

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

diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés. 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre. 

Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok 

segítségével. 

A rendelkezésre álló PLCés a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

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

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

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

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

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

Animation üzemmód használata hibakeresésre. 

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

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

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

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

kapcsolat (Communication Port Preferences), kapcsolat ellenőrzése.Program 

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

használata hibakeresésre (Control panel, breakpoints, Online Display 

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

modulok használata, hibakódok, Watchdog driver). 

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

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

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

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

használata hibakeresésre (force variables, force outputs). 

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

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

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

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

Report). 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Mérőterem vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezet 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

3. Mikrovezérlők gyakorlat tantárgy       96 

óra+32óra 
 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A mikrovezérlők gyakorlat célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők 

programozásának lehetőségeit. Gyakorlati példákon sajátítsák el a mikrovezérlők 

alkalmazását a különböző vezérlési feladatokban. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

3.3.Témakörök  

 

3.3.1. Programtervezési módszerek      

 32 óra 

Programtervezési módszerek 

Strukturált programozás 

Moduláris programozás 

Felülről-lefelé történő építkezés (top-down) 

 

Számítógépes problémamegoldás lépései, jellemzői. 

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

megadása szövegesen, folyamatábrával. A leírónyelv elemei, használatuk 

szabályai. A folyamatábra elemei, használatuk szabályai. 

A programtervezés feladata (analízis, összegyűjtött információk és adatokat, 

adatstruktúrák és algoritmusok). Tervezési módszer kiválasztása. A tervezés 

eredménye (dokumentációja, programterv). 

 

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

feladatot kisebb, egymáshoz csak meghatározott módon kapcsolódó 

részfeladatokra bontása, a részfeladatok tovább bontása). 

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

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

A strukturált programozás szerkezeti elemei (vezérlési szerkezetei, szekvencia, 

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

 

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

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

(megoldandó feladat részekre bontása, a részek összekapcsolása, együttműködési 

felületet (interfész). 
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A top-down módszer lényege (megoldandó feladat pontos ismerete, lépésről 

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

megfogalmazása, feladat részfeladatokra osztása, megbeszélések a program 

leendő használójával). Adatok elemzése (input és output adatok, formátumuk 

pontos meghatározása, output adatok előállításának módja). 

 

3.3.2. Programozási lehetőségek      

 32 óra 

Programozási lehetőségek  

Gépi kód 

Assembly nyelv 

Magas szintű programozási nyelv 

 

A gépi kód jellemzői (a processzor számára közvetlen utasításként értelmezhető 

műveletek és adatok, adatformátumok (bináris - kettes számrendszer, 

hexadecimális – tizenhatos számrendszer). 

A processzor utasításkészlete (típusonként változó, generációnkénti változás – új 

utasítások, kompatibilitási kérdések). 

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

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

Assembly nyelvű program végrehajtható utasításai - egy gépi kódú utasítás 

(tárgykód). 

Az alacsony szintű programozás eszközei (fordítóprogram – assembler, lefordított 

bináris kódot értelmező – disassembler, memóriatartalom vizsgáló – dump, 

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

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

processzor szimulátor). 

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

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

meghatározása). A direktívák hatására létrejövő információk (szintaktikai 

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

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

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

változók és/vagy konstansok azonosítása). 

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

jelölése). 

Utasítástípusok (memóriakezelő, regiszterkezelő, aritmetikai és logikai utasítások, 

ugró, speciális, megállító, üres, processzor állapot kezelő, megszakítások 

kezelése). 

A magas szintű programozási nyelvek jellemzői (a megoldandó probléma 

könnyebb megfogalmazása, utasítások közel állnak az angol nyelvhez és a 

matematikai szimbólumrendszerhez). 
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A magas szintű programnyelvek eszköz függetlensége (egyes eszközök 

specialitásai és a fordítóprogramok). 

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

Adattípusok, adatszerkezetek (elemi, összetett, származtatott, kezelésükhöz 

szükséges tároló hely igény). 

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

Logikai érték, nyelvenkénti különbségek, műveletek. 

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

szövegkezelő műveletek. 

Dátum (néhány programozási nyelv), műveleteket. 

Konstansok, nevesített konstansok, változók létrehozása, használata (azonosító, 

típus). 

Vezérlési szerkezetek, működésük, jellemző felhasználási lehetőségeik. 

 

3.3.3. MPASM assembler       

 32 óra 

Az MPASM jellemzői 

MPASM direktívái 

Makrók használata 

Programmodulok használata 

 

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

hez alkalmazható), hardver és szoftver igénye. 

Az MPASM tulajdonságai (PIC mikrovezérlő utasításkészlet, parancssoros vagy 

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

makrók, hordozható programkód). 

Az MPASM assembler változatai, telepítésük. 

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

*.inc). Forráskód és csatolt állomány jellemzői. 

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

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

hordozható objektum fájl - *.o). 

Az MPASM assembler munkafelülete, beállítások, használata. 

Az MPASM assembler által támogatott adatformátumok, számformátumok és 

műveletek. 

Az MPASM assembler forráskód információ típusai (címke, mnemonik, 

paraméterek, megjegyzés). 

Hordozható programkód készítése (MPLINK, assembly és C , hordozható 

objektum fájlok). 

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

hibafájl és fordítási lista fájlban). 

Makró nyelv jellemzői (újra felhasználható forráskód részletek, makróhívás, 

hatékonyabb programozói munka, program áttekinthetősége, makrók és 

szubrutinok különbsége). Beépített makrók használata. 
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Fordításvezérlő utasítások (assembler parancsok, direktívák, fordító működését 

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

(fordítási folyamatvezérlés, definíciók, adatkezelés, objektum állomány 

szerkesztés, feltételes fordítás, makró szerkesztés), bennük rejlő lehetőségek. 

 

3.3.4. Grafikus programozás       

 +32óra 

Grafikus programozási felület jellemzői, direktívái (pl. Flowcode) 

Makrók használata 

Programmodulok használata 

Programozói szoftver változatai, telepítésük. 

Bemeneti és kimeneti fájltípusok. 

Forráskód és csatolt állomány jellemzői. 

Programozói szoftver munkafelülete, beállítások, használata. 

Programozói szoftver által támogatott adatformátumok, számformátumok és 

műveletek. 

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

hibafájl és fordítási lista fájlban). 

Makró nyelv jellemzői (makróhívás, hatékonyabb programozói munka, program 

áttekinthetősége, makrók alkalmazása). Beépített makrók használata. 

 

3.4.A képzés javasolt helyszíne 

Mérőterem vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezet 

3.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A Helyi adottságok kihasználását célzó Médiatechnológia megnevezésű 

tantárgy témakörei 
 

 

1. Médiatechnológia tantárgy         

 +32 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a multimédia elméleti alapjait 

és elsajátítsák egy képszerkesztő, egy hangszerkesztő és egy videóvágó program 

alapszintű használatát. 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

1.3.Témakörök 

 

1.3.1. Információ és kommunikáció      

 +4 óra 
A multimédia fogalma 

Információ – alapfogalmak 

Információelmélet 

A kommunikáció fajtái 

A kommunikáció alaptételei 

Jelek és kódolás 

   

1.3.2. Hangtechnika         

 +8 óra 

Hangtani alapismeretek 

A hang tulajdonságai 

Hang digitalizálása 

Fájlformátumok 

Hangszerkesztő szoftver bemutatása 

Hangszerkesztés 

Az ember és a számítógép közötti felületek 

 

1.3.3. Kép és grafika         

 +10 óra 

Számítógépes képek fajtái, jellemzői 

Színmodellek 

Képfájlok 

Tömörítés 

Ember és számítógép közötti felületek 
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Képszerkesztő programok 

Képszerkesztő program bemutatása 

Képszerkesztés 

 

1.3.4. Mozgóképtechnika        

 +10 óra 

A mozgóképtechnika alapjai 

Digitális képrögzítés 

Átviteli szabványok 

Videó-fájlok 

Videó tároló eszközök 

Videó vágóprogram megismerése 

Videóvágás 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

Médiatechnológia labor 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

9. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Megismerni az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és 

szervezési feltételeit, ismeri a baleset és foglalkozási megbetegedések fogalmát, a 

munkavégzés kockázatait. 

Elsajátítani a biztonsági szín- és alakjelek valamint , a munka eszközök biztonságos 

használatát. 

 

 

A 11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei:: 

A tanuló megismerte a munkavállaló jogait, munkavállaló kötelezettségeit, 

munkavállaló felelősségét, foglalkoztatási formákat, speciális jogviszonyokat 

(önkéntes munka, diákmunka), álláskeresési módszereket. Megtanulta a vállalkozások 

létrehozása és működtetésének módszereit, munkaügyekkel, munkavállalással, 

munkaviszonnyal kapcsolatos alapismereteket. Megismerte a munkapiac sajátosságait 

(munkanélküliség). 

 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló 

 szakmai önéletrajzot és motivációs levelet megír 

 kommunikál egy szakmai állásinterjún 

 bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 

 alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt. 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 

 

Műszaki informatika gyakorlat tantárgy 

 

10.évfolyam és 1/13.évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A számítógép felépítését, alkalmazási lehetőségeit és az egyes perifériákat; A 

szabványok felépítését és rendszerét; A villamos gépek biztonságtechnikáját. 

 

A tanuló tudjon: 

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használni; Egyszerű multimédiás 

és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; Adatmentést végezni, informatikai 

biztonsági eszközöket használni; LAN és WAN hálózatokat használni; Egyszerű 

informatikai angol nyelvű szakmai szöveget értelmezni. 

 

Műszaki ismeretek tantárgy 

 

9. évfolyam 

 

A tanuló ismerje:  

A műszaki leírásokat, terveket, értelmezze azokat. Munkaműveletekről vázlatos 

rajzok készítését. Alapvető elektrotechnikai mennyiségeket, alapfogalmakat. A 

villamos mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Az anyagok technológiai 

jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges 

és alkalmas technológiák kiválasztására. A szabványos műszaki (villamos, gépész )  

rajz jelöléseket.  A különböző anyagokat. Kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteket. A mechanikus és villamos kötéseket. A minőségbiztosítás 

jelentőségét, alapvető módszereit.  

 

A tanuló tudjon: 

Szabványos műszaki rajzot olvasni, értelmezni, készíteni. Tudjon különbséget tenni az 

anyagok között különböző szempontok alapján. Dönteni a szükséges és alkalmas 

technológiák kiválasztásában. Alapvető műszaki számításokat végezni. 

 

10. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Műszaki leírásokat, terveket, értelmezze azokat. Munkaműveletekről vázlatos rajzok 

készítését. Alapvető elektrotechnikai mennyiségeket, alapfogalmakat. A villamos 

mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és 
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alkalmas technológiák kiválasztására. A szabványos műszaki (villamos, gépész ) rajz 

jelöléseket.  A különböző anyagokat. Kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteket. A mechanikus és villamos kötéseket. A minőségbiztosítás 

jelentőségét, alapvető módszereit. 

 

A tanuló tudjon: 

Szabványos  műszaki rajzot olvasni, értelmezni, készíteni. Tudjon különbséget tenni 

az anyagok között különböző szempontok alapján. Dönteni a szükséges és alkalmas 

technológiák kiválasztásában. Alapvető műszaki számításokat végezni. 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Műszaki leírásokat, terveket, értelmezze azokat. Munkaműveletekről vázlatos rajzok 

készítését. Alapvető elektrotechnikai mennyiségeket, alapfogalmakat. A villamos 

mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és 

alkalmas technológiák kiválasztására. A szabványos műszaki (villamos, gépész )  rajz 

jelöléseket.  A különböző anyagokat. Kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveleteket. A mechanikus és villamos kötéseket. A minőségbiztosítás 

jelentőségét, alapvető módszereit. 

 

A tanuló tudjon: 

Szabványos  műszaki rajzot olvasni, értelmezni, készíteni. Tudjon különbséget tenni 

az anyagok között különböző szempontok alapján. Dönteni a szükséges és alkalmas 

technológiák kiválasztásában. Alapvető műszaki számításokat végezni. 

 

Műszaki gyakorlatok tantárgy 

 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje:  

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók 

legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. A biztonságos 

munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék meg az 

anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Műszaki szemléletet.  A 

mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. A tevékenységhez kapcsolódó 

munkafolyamatokat. 

 

A tanuló tudjon: 

A munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, elsősegély nyújtási ismeretek 

betartásával munkát végezni. Mechanikai méréseket végezni. Műszaki dokumentációt 

olvasni,  szabványos villamos és gépész rajzjeleket felismerni.   Alkalmazni  kézi 

szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. Mechanikus és villamos 
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kötések készíteni. Mechanikai és villamos mennyiségeket mérni. Jegyzőkönyvet 

készíteni. A tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat kiválasztani. A rájuk 

bízott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, azok állapotára vigyázni. Az 

anyagokkal takarékosan bánni. Munkakörnyezetükben  rendet tartani. Alapvető 

műszaki számításokat végezni. 

 

 

10005-12 Villamosipari alaptevékenységek modul 

 

Műszaki rajz tantárgy 

 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A rajzeszközök fajtáit, a műszaki ábrázolás módszereit, a passzív és aktív alkatrészek 

szabványos jelöléseit, a kábelezési, huzalozási- és bekötési rajzokat, alapvető villamos 

méretezéseket, rajzelhelyezéseket, mérethálózatokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni, egyszerű villamos kapcsolársi 

rajzot készíteni, villamos kapcsolásokat értelmezni. 

 

Elektrotechnika tantárgy 

 

10. évfolyam 

  

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az 

alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, 

huzalozási rajzokat; Elektrotechnikai ismereteket; Villamos számításokat, alapvető 

méretezéseket; A villamos áram hatásait; Villamos anyagismeret alapfogalmait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

11.évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az 

alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, 

huzalozási rajzokat; Elektrotechnikai ismereteket; Villamos számításokat, alapvető 

méretezéseket; A villamos áram hatásait 
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A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

1/13. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az 

alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, 

huzalozási rajzokat; Elektrotechnikai ismereteket; Villamos számításokat, alapvető 

méretezéseket; A villamos áram hatásait; Villamos anyagismeret alapfogalmait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

Elektrotechnika gyakorlat tantárgy 

 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A villamos berendezések biztonságtechnikáját, Villamos hibafeltárási eljárásokat, 

módszereket, Villamos hibajavítások dokumentációit, Passzív és aktív alkatrészek 

felépítés, jellemzőit, szabványos jelöléseit, Az alkatrészek csoportosítását, alkalmazási 

területeit és jellemzőit, Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzokat, Elektromechanikus, 

elektronikus mérőműszereket, Szerelési rajzokat, Tápegységek felépítését, működését 

és jellemzőit, A villamos áram hatásait. 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronika számításokat végezni, Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni, Kapcsolási rajz alapján villamos áramkört összeállítani, Villamos 

kapcsolási rajzot értelmezni, Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni, 

Villamos kiviteli tervet értelmezni és használni, Áramköröket éleszteni, működését 

ellenőrizni, javításokat elvégezni, Kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat készíteni, 

Műszaki rajzok alapján a huzalozást elkészíteni, Felszerelni/összeszerelni a mérőkörök 

készülékeit és ezt ellenőrizni, Berendezést feszültség alá helyezni / 

feszültségmentesíteni, Analóg és digitális teljesítményelektronikai áramkör jellemzőit 

méréssel meghatározni, Alapvető villamos mennyiségek számszerű jellemzőinek 

mérését elvégezni, Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét mérni. 

 

Elektronika tantárgy: 

 

11. évfolyam 
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A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az 

alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, 

huzalozási rajzokat; Elektronikai ismereteket; Teljesítményelektronikai áramköröket; 

Villamos számításokat, alapvető méretezéseket; A villamos áram hatásait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

12.évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az 

alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, 

huzalozási rajzokat;  Elektronikai ismereteket; Villamos számításokat, alapvető 

méretezéseket; A villamos áram hatásait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az 

alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, 

huzalozási rajzokat; Elektronikai ismereteket; Teljesítményelektronikai áramköröket; 

Villamos számításokat, alapvető méretezéseket; A villamos áram hatásait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

Elektronika gyakorlat tantárgy 

 

11. évfolyam, 12. évfolyam, 1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A villamos berendezések biztonságtechnikáját, Villamos hibafeltárási eljárásokat, 

módszereket, Villamos hibajavítások dokumentációit, Passzív és aktív alkatrészek 

felépítés, jellemzőit, szabványos jelöléseit, Az alkatrészek csoportosítását, alkalmazási 

területeit és jellemzőit, Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzokat, Elektromechanikus, 
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elektronikus mérőműszereket, Szerelési rajzokat, Tápegységek felépítését, működését 

és jellemzőit, Teljesítményelektronikai áramköröket,  A villamos áram hatásait. 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronika számításokat végezni, Egyszerű villamos kapcsolási 

rajzot készíteni, Kapcsolási rajz alapján villamos áramkört összeállítani, Villamos 

kapcsolási rajzot értelmezni, Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni, 

Villamos kiviteli tervet értelmezni és használni, Áramköröket éleszteni, működését 

ellenőrizni, javításokat elvégezni, Kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat készíteni, 

Műszaki rajzok alapján a huzalozást elkészíteni, Felszerelni/összeszerelni a mérőkörök 

készülékeit és ezt ellenőrizni, Berendezést feszültség alá helyezni / 

feszültségmentesíteni, Analóg és digitális teljesítményelektronikai áramkör jellemzőit 

méréssel meghatározni, Alapvető villamos mennyiségek számszerű jellemzőinek 

mérését elvégezni, Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét mérni. 

 

 

10003-12 Irányítástechnikai alapok modul 

 

Irányítástechnika tantárgy 

 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Az irányítástechnikai jelöléseket, ábrázolási módokat,  A vezérlések és szabályozások 

működését, Az egyszerű szabályozási köröket, A villamos érzékelők felépítését, 

működési jellemzőit, A villamos távadók felépítését, működését és jellemzőit, A 

jalátalakítók felépítését, működését és jellemzőit, A villamos kapcsolókészülékek 

felépítését, működését és jellemzőit. az irányítás részműveleteit, Az irányítási rendszer 

részeit, fajtáit, Az irányításban használt segédenergiákat, A passzív mérő-átalakítókat, 

Villamos irányított berendezéseket, A vezérlési vonal részeit, jeleit, szerveit, Vezérlések 

fajtáit, Alapvető villamos vezérléseket, A szabályozási kör jeleit, jellemzőit, szerveit, A 

tagok típusait, jellemzőit, vizsgálójeleket, Az egyszerű és összetett szabályzók jellemzőit, 

átviteli függvényeit, kiválasztási szempontjait 

 

A tanuló tudjon:  
 

Vezérlési ill. szabályozási példákban ismerje fel az egyes szerveket, jeleket 

Eredő átviteli tényezőt meghatározni. 

 

Irányítástechnika gyakorlat tantárgy 

 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 



185 

Az irányítástechnikai jelöléseket, ábrázolási módokat,  A vezérlések és szabályozások 

működését, Az egyszerű szabályozási köröket, A villamos érzékelők felépítését, 

működési jellemzőit, A villamos távadók felépítését, működését és jellemzőit, A 

jalátalakítók felépítését, működését és jellemzőit, A villamos kapcsolókészülékek 

felépítését, működését és jellemzőit, Passzív mérő-átalakítókat, Kapcsolókészülékeket, 

Érintkezőket, reléket, időreléket, Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolását, Villamos 

alapjelképzőket, különbségképzőt, jelerősítőt, Átviteli tagokat, Állásos és folytonos szabályzók 

működését 

 

A tanuló tudjon:  

Elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni, 

Felszerelni/összeszerelni a vezérlés és szabályozás készülékeit, Motorvezérléseket 

(motorvédő, indító, irányváltó, fordulatszám-szabályzó) megvalósítani, telepíteni, 

beüzemelni, Alkalmazni a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló 

átalakítókat, Ellenőrizni az átalakítók működését. a működéshez szükséges megfelelő 

elemet kiválasztani, beüzemelni, Vezérlést tervezni, megépíteni, működtetni, Az irányítási 

szerveket beállítani, Szabályzókat kiválasztani, beállítani 

 

 

10013-12 Áramkör építése, üzemeltetése modul 

 

Elektronikai áramkörök tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Az elektronikai és irányítástechnikai alapfogalmakat. Az áramköröket alkotó 

alkatrészek villamos paramétereit. Különböző erősítők jellemzőit, fajtáit, 

alkalmazásukat. Optoelektronikai eszközöket, tápegységeket, oszcillátorokat, 

impulzustechnikai, digitális áramköröket ezek  felhasználási területeit.  A villamos 

áram hatásait.  Alkatrészek szabványos villamos jelöléseit. Szabványos 

mértékegységeket. 

 

A tanuló tudjon: 

Mértékegységeket, prefixumokat kezelni. Logikusan gondolkodni, pontosan számolni. 

Problémát  kezelni, gyakorlatias megoldást találni. 

Elektronikai áramkörök gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 
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Digitális és analóg áramköröket. Áramkörökkel kapcsolatos számításokat. Kapcsolási, 

bekötési, huzalozási  rajzokat. Alkatrészek szabványos rajzjeleit. Mérőműszerek 

méréstechnikai jellemzőit. Jegyzőkönyvek kitöltését. Villamos mérési elveket, mérő 

műszereket.  A villamos berendezések biztonságtechnikáját. Hibabehatárolás  

folyamatát. 

 

A tanuló tudjon:  

Kapcsolási rajz vagy saját tervek alapján  áramköröket építeni, NYÁK panelt készíteni, 

alkatrészeket beültetni,  áramkört éleszteni. Az elkészített áramkör villamos 

paramétereit a különböző mérési módok kiválasztásával, a hozzá illeszkedő 

műszerekkel lemérni. A mért eredményekről  dokumentációt, jegyzőkönyvet 

készíteni. Az elkészített áramkört a berendezésbe beépíteni. Gyártóberendezést, 

gépeket feszültség alá helyezni, kezelni, működtetni, üzemeltetni, karbantartani. 

Műszaki bemérést elvégezni. Hibát behatárolni, kijavítani és az áramkör működését 

műszeres méréssel ellenőrizni.  

 

 

10014-12 Mechatronikai rendszerek modul 

 

Mechatronika tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítását, felépítését, A 

gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásait, Számítógéppel támogatott 

technológiákat (CIM), Mérő és diagnosztikai rendszereket, Rezisztív mérőátalakítókat, 

Kapacitív mérőátalakítókat, Induktív mérőátalakítókat, Piezo-elektromos mérőátalakítókat, 

Thermo-elektromos mérőátalakítókat, Hőmérsékletmérési elveket, A fény méréstechnikai 

alkalmazásait, Az ultrahang méréstechnikai alkalmazásait, Pneumatika alapjait (sűrített 

levegő elállítását, szelepeket), Pneumatikus alapkapcsolásokat (késleltetés, sorrendi 

vezérlések, automatikus ciklusok), Elektro-pneumatikus alapkapcsolásokat, Léptetőlánc elvét, 

Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók fajtáit, Távadók felépítését, működését és 

jellemzőit, Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezését, Frekvenciaváltók 

lehetőségeit 

 

A tanuló tudja: 
A feladathoz  szükséges mérőátalakítót, jeladót kiválasztani, Pneumatikus vezérlést tervezni, 

Elektro-pneumatikus vezérlést tervezni, Villamos vezérlést tervezni 

 

 

Mechatronika gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam 
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A tanuló ismerje: 

A hőmérséklet, erő, elmozdulás, fordulatszám mérési elvek alkalmazását, Villamos 

motorvezérlési módokat, Pneumatikus vezérlések tervezését, megépítését, működtetését, 

Elektro-pneumatikus vezérlések tervezését,megépítését, működtetését, hibakeresést 

 

A tanuló tudjon: 

Jelátalakítót kiválasztani, a rendszerbe bekapcsolni, Pneumatikus, elektro-pneumatikus 

vezérlést  összeállítani, működtetni, hibát keresni 

 

 

10015-12 Számítógép alkalmazása az elektronikában modul 

 

Számítógép alkalmazása tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

PLC alkalmazási lehetőségeit, PLC felépítését az egységek működési elvét, PLC műszaki 

paramétereit, PLC hálózatba kapcsolását, PLC programozását az IEC 1131-3 szabvány szerint, 

PLC programozási módokat (utasításlista, grafikus), programozási elveket (heurisztikus, 

léptetőlánc, állapotgráf) 

A tanuló tudjon: 

PLC-t illeszteni az adott technológiához, PLC programot készíteni 

Szimuláció és PLC gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

PLC I/O felületének huzalozását a vezérlésbe, PLC program készítését grafikus ill. 

utasításlistás felületen, program futtatását, tesztelését, hibakeresést, A különböző tip. PLC-k 

kezelő szoftvereit, PLC-PC közötti kapcsolat létrehozását, Robottechnika alapjait, Robot 

programkészítés lépéseit, Gyártósor működését 

A tanuló tudjon: 

Leírás alapján tetszőleges PLC típussal vezérlést megtervezni, összeállítani, működtetni, a 

hibákat felfedezni és javítani, Elektro-pneumatikus, villamos rendszereket PLC-vel vezérelni, 

Gyártósor moduljai közötti kapcsolatot létrehozni, megváltoztatni 

Mikrovezérlők gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 
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Programtervezési módszereket, programozási lehetőségeket, programmodulok használatát 

Strukturált és Moduláris programozást, gépi kódot, assembly nyelvet, magas szintű 

programozási nyelvet és a grafikus programnyelvet 

Vezérlési szerkezeteket, működésüket, jellemző felhasználási lehetőségeiket 
 

A tanuló tudja: 

Számítógépes problémamegoldás lépéseit 

A strukturált és a moduláris programozás alapelvét, lényegét 

A programozói szoftver munkafelületét, beállításokat és használatát 

A  programozási felület jellemzőit, direktíváit 

 

 

Helyi sajátosságok modul 

 

Médiatechnológia gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Az információtechnológia és a multimédia alapjait és rendelkezzen számítástechnikai 

ismeretekkel. 

 

A tanuló tudjon: 

Hangot digitalizálni, digitális hangot szerkeszteni, digitális fényképezőgépet és 

digitális videókamerát kezelni, digitális képet szerkeszteni, animációt készíteni és 

videót vágni. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 481 02 

GAZDASÁGI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 481 02 

GAZDASÁGI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 

 

A szakképesítés megnevezése: Gazdasági informatikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 

évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követen 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első 

évfolyamot követően 160 óra 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       

 18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása        

 4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei       

 2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       

 2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások        

 2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       

 4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy        

 16 óra 

 

1.3.5. Munkajogi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.6. Munkaviszony létesítése       

 4 óra 

 

1.3.7. Álláskeresés         

 4 óra 

 

1.3.8. Munkanélküliség        

 4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy        

 64 óra  

 

1.3.5. Nyelvtani rendszerzés 1       

 8 óra 

 

1.3.6. Nyelvtani rendszerezés 2       

 8 óra 

 

1.3.7. Nyelvi készségfejlesztés        

 24 óra 

 

1.3.8. Munkavállalói szókincs        

 24 óra 
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A10815-12 azonosító számú Információtechnológiai alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Információtechnológiai alapok tantárgy     36 óra/54+54 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések 

megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására, ipari minősítő vizsga letételére. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba   18 óra/27+27 

óra 

 Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

 Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 

 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 
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 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, 

HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.3.2. Szoftverismeretek       12 óra/18+18 

óra 

 Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

  Hibakeresési folyamat lépései. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.3.3. Információtechnológiai biztonság alapjai     6 

óra/9+9 óra 

 Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 

 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 
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 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hardvertechnikai labor 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Információtechnológiai gyakorlat tantárgy       

        72+36 óra+70 óra ÖGY/72 óra+50 

óra ÖGY * 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT 

munkakörök betöltéséhez szükséges készségek elsajátítására, ipari minősítő vizsga 

letételére. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Számítógép összeszerelése        

       24+12 óra+35 óra ÖGY/24 óra+25 

óra ÖGY 

 Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

 Számítógép alkatrészek cseréje. 
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 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkamlazása. 

 

2.3.2. Telepítés és konfigurálás        

       36+18 óra+35 óra ÖGY/36 óra+25 

óra ÖGY 

 Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 

 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. Virtuális gép telepítése. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

2.3.3. Megelőző karbantartás      12+6 óra/12 

óra 

 Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 
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 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi 

időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hardvertechnikai labor 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.  
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A 10826-12 azonosító számú Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, 

munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Munkaszervezési ismeretek tantárgy     32 óra/36+36 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Foglalkoztatás követelménymodulra építve a tanuló megismeri a jellemző 

informatikai munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói 

elvárásokat, és a személyes portfólió sajátosságait, és az informatikai 

álláshelyekkel kapcsolatos információforrásokat. 

Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és 

információs folyamatait és szabályait. Elsajátítja a szervezeti kommunikációra 

vonatkozó alapvető szabályokat, fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs 

készségét. Megismeri a személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás alapjait, 

megismeri a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas 

módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez szükséges 

információk felkutatatásában, és visszakereshető tárolásában. Elsajátítja a 

projektmenedzsment alapismereteket, felkészül arra, hogy tevékenységét projekt 

keretek között végezze. Elsajátítja az alapvető pénzügyi, számviteli ismereteket: 

bankszámlanyitás, bankszámla-vezetés, számla formája, kiállítása, alapvető adók, 

közterhek. A Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulhoz 

kapcsolódóan megismeri a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző 

munkavédelmi munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, 

amelyek alkalmasak a veszély és a kockázat minimalizálására.  

Megismeri a minőségirányítás helyét, szerepét a munkaszervezeten belül.  

Képet kap a szakmacsoportjára jellemző, a tevékenységek során keletkező 

veszélyes hulladékokról és azok kezelésének módjáról a jogszabályok tükrében. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek 

tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése  

   4 

óra/4+6 óra 

Ez a témakör a Foglakoztatás modulra épül. 
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        Munka törvénykönyvének megismerése 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, megbízási, vállalkozói jogviszony előnyei 

és hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. 

Munkvállalóra vonatkozó alapvető jogi szabályozások 

Munkáltatókra vonatkozó alapvető jogi szabályozások 

Személyes és szakmai portfólió tartalma 

Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életpálya-építésben, tartalma 

az informatikai munkakörök esetében. 

Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

 

1.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

           

 4 óra/4+6óra 

Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit 

szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési jellemzői, különbségei, 

azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és kommunikáció 

szempontjából.  

A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó alapvető 

szabályok, eljárások. 

Üzleti tárgyalás menete 

Üzleti tárgyalás menete 

Üzleti tárgyalás struktúrája 

Gazdálkodás: információval, tudással, idővel 

Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái (szervezeti és működési 

szabályzat, iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli folyamatokra kiterjedő 

szabályzatok) tartalma, helye, szerepe a szervezetek működésében.  

Kollektív szerződés elemei, folyamatokra kiterjedő szabályozása 

A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások 

támogatására alkalmazott szoftverek. 

A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti tárgyalás, 

reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció - vonatkozó 

viselkedési és kommunikációs szabályok. 

 

1.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás    4 

óra/4+4 óra 

A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, 

kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai adatbázisok; 

szakmai fórumok.  

Gyártó - specifikus információforrások az informatika területén;  

Az interneten elérhető szakma specifikus képzési és tananyagok; 

Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása; 

Információszűrés, rendszerezés, hatékony felhasználás 
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1.3.4. Munkavégzés projektekben       8 

óra/8+8 óra 

Projektmenedzsment alapfogalmai. 

Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú működésből 

fakadó tevékenységek, felelősségi és hatáskörök. 

Projekt szervezeti formák 

Projektszoftverek fajtái, jellemző funkcionalitása, helye, szerepe, 

alkalmazhatósága a projektek tervezésében, adminisztrálásában, nyomon 

követésében, erőforrások kezelésében.  

A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és 

tervezése. 

Idő –költség, minőség egyensúlya a projektekben 

A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs 

szabályok, jellemző projektdokumentumok. 

A projektek nyomon követésének, monitoringjának módja, az indikátorok fajtái, 

szerepe a projektek követésében.  

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

Esettanulmányok megismerése 

 

1.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok      6 

óra/8+10 óra 

Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. Társas 

vállalkozás alapítása. 

Társas vállalkozások fajtái 

  Bt, Kkt, Kft, Rt, Kv 

Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, pénzügyi, 

számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti működésben.  

Bankszámlákkal kapcsolatos műveletek 

Nyomtatványok kitöltése 

A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az eredményig. 

A vállalkozás kiadásai, költségterhei 

A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek. 

A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása; 

Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

Ügyfélkapu szolgáltatásait (eBEV, értesítési tárhely, adó és járulékbevallás, 

foglalkoztatási jogviszony, cégkereső, ügyintézés, jogszabálykereső, OEP 

lekérdezés /betegéletút, biztosítási jogviszony). 

 

 

1.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás   2 óra 

/2 óra 
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Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulra  épül. 

 

A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi 

szabályozás. 

A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése 

 

1.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  2 

óra/4 óra 

Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése a 

szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, 

minőségbiztosítási eljárásokban. 

Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabványok 

 

1.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése           

 2 óra/2+2 óra 

Vállalati környezetvédelem, környezetvédelmi rendszerek 

A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok 

alkalmazása, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai 

Környezetterhelési kockázatok 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Munkaszervezési gyakorlat tantárgy     64 óra/72+36 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló elsajátítsa és gyakorolja a szaktudásának, személyes karrier 

elképzeléseinek megfelelő állás, munkahely felkutatásához, elnyeréséhez 

szükséges készségeket, kompetenciákat. Elemzi, értelmezi a különböző szervezeti 

típusokra jellemző ügyviteli és információs folyamatokat. Fejleszti írásbeli és 

szóbeli kommunikációs készségét. Kipróbálja a személyes hatékonyságnövelés, 

időgazdálkodás módszereit, és a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon 

követésére alkalmas módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez 

szükséges információk felkutatásában, és visszakereshető tárolásában. Felkészül 
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arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze. Gyakorlatot szerez 

alapvető pénzügyi, számviteli tevékenységekben: bankszámla-nyitás, bankszámla-

vezetés, számla kiállítása, önköltségszámítás, árajánlat készítés. Értelmezi és 

elemzi a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi, 

munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a 

veszély és a kockázat minimalizálására. A minőségirányítási eljárásokhoz 

kapcsolódóan folyamatokat elemez, egyszerű folyamatokat ír le, 

szakmacsoportjára jellemző szabványokat keres.  

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban szakmacsoportjára jellemző helyzetekben a 

jogszabályok figyelembe vételével kockázatokat elemez. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek 

tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése  

           

 8 óra/8+8óra 

Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi oldalakon, 

interneten közzétett személyes információk figyelembevételével 

Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, 

lehetőségek, szolgáltatások. 

A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 

Esettanulmányok áttekintése, tanulmányozása, következtetések megállapítása 

 

2.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

           12 

óra/12+10 óra 

A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, 

formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok elemzésével: 

hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli 

leírás, utasítás. 

Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, 

helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét 

dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. 

Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei 

(személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

Tárgyalástechnikai gyakorlatok 

Ismerkedés az ügyviteli rendszerrel 
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2.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás    8 

óra/8+2 óra 

Jellemző keresőalkalmazások, kereső alkalmazások funkcionalitása; 

Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése.  

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások 

kezelése. 

Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, 

szakszöveg) értelmezése, ismertetése. 

 

2.3.4. Munkavégzés projektekben     16 óra/20+6 

óra 

Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, 

ütemezése, erőforrás tervezés. 

Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, 

erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele projektmenedzsment 

szoftverbe. 

Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

Megvalósult sikeres és sikertelen projektek vizsgálata 

Esettanulmányok rendszerezése, vizsgálata 

 

2.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok    12 óra/16+8 

óra 

Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: 

bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének 

megismerése); 

Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, vállalkozásokat, 

munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével. 

A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. 

Irodai szoftverek használata 

Integrált ügyviteli rendszer használata 

Ügyintézési eljárásrend megismerése 

 

2.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás   2 óra 

/2 óra 
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A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális elrendezése 

a környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások figyelembevételével. 

A balesetmentes munkavégzés – kockázatbecslés, elemzés – szituációk alapján. 

Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, 

áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 

 

2.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  4 

óra/4 óra 

Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok alapján. 

Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó dokumentumok 

fajtái. 

Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 

 

2.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése           

 2 óra/ 2+2 óra 

Veszélyes anyagok hulladékok kezelése – eljárások. 

Környezetvédelmi kockázatbecslés technikája 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kockázatbecslés. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítástechnika terem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-

kezelés megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy     158+32 

óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű algoritmus 

elkészítésére, a megvalósításhoz szükséges adattípusok és adatszerkezetek 

kiválasztására, a fejlesztői és felhasználói dokumentáció elkészítésére, egy 

egyszerű adatmodell logikai tervének megvalósítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Programozás alapismeretek      8 

óra/6 óra 

A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, 

kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás 

Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok pontosítása, 

elő- és utófeltételek megfogalmazása 

Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson 

diagram 

A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down 

módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek 

 

1.3.2. Adattípusok         24 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 18 36 72 32 32
Programozás alapismeretek 8

Adattípusok 4 20

Programozás elemei 6 2 26

Programozási tételek 14 30

Adatstruktúrák 16

Programtervezés 8 8

Adatbázisok 24 24

9 10 11 12
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óra/20 óra 

Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör 

(globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. 

Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. 

Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, 

helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű karakterláncok. 

Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz 

kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. 

Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, 

alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 

Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok 

tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), helyfoglalás. 

Műveletek rekordokkal. 

 

1.3.3. Programozás elemei       8 

óra/6 óra 

Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), aritmetikai 

műveletek, matematikai függvények, véletlen számok, típuskonverziók. 

Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, 

függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás 

Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); elágazás 

(IF-THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett feltételek (AND, OR); 

választás (CASE) 

Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). 

Elöltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)  

 

1.3.4. Programozási tételek       40 

óra/40 óra 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, 

eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) 

keresés tétele 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, 

transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum 

kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések 

összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés 

tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, 

faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, 

QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  
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1.3.5. Adatstruktúrák        30 

óra/30 óra 

Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók 

segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, helyfelszabadítás; 

dinamikus és statikus változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák 

megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, 

törlés. 

Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); 

ciklikus listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal 

kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; prioritásos 

sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); 

veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás ellenőrzése); 

verem alkalmazásai: rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. 

 

1.3.6. Programtervezés       24+8 óra/24 

óra 

Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. 

Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása.  

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.3.7. Adatbázisok        24+24 óra/18 

óra 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, 

adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok felépítése: táblák, 

rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. 

Egyed-kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, 

redundancia csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. Funkcionális 

függések és kulcsok a relációs modellben. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 
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Számítógépterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 

 

 

2.  Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy     

        344 óra+120 óra ÖGY/288 óra + 

60 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére 

(kódolására), a szükséges komponensek kiválasztására, egy adott programnyelven 

történő implementálására, az adatmodell fizikai megvalósítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: A weblapkészítés alapjai; Adatok tárolásához szükséges egyszerű 

adatbázis kialakítása; Algoritmizálás és adatmodellezés;  

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Programozási nyelvek       24 

óra/20 óra 

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, 

objektum-orientált. 

A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális 

programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek 

és jellemzőik 

Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási 

technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív 

futtatás, virtuális gépek. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 36 72 50 72 70 64

Programozási nyelvek 24

Objektumorientált programozás 36 36

Programozási nyelv „A” 12 36 14 36 26

Állománykezelés 8 10

Web-programozás alapjai 28 34 28

Adatbázis fejlesztés 36

9 10 11 12
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Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, 

fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs 

rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos 

nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok 

osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, 

lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció 

hatásköre, láthatósági köre; Globális és lokális azonosító, változók allokálása, 

élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

 

2.3.2. Objektumorientált programozás      

        36 óra+36 óra ÖGY/60 

óra+18 óra ÖGY 

Objektumorientált paradigma  

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. 

Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és 

destruktor alkalmazása. 

Rendszerterv készítése 

Programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

2.3.3. Programozási nyelv „A”        

        84 óra+40 óra ÖGY/80 

óra+20 óra ÖGY 

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project 

műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, 

megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol 

alkalmazás felületének a megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása 

tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. 

Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. 

Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. 

Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. 

Hibakeresés és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, 

változók tartalmának a figyelése. 
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Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és 

ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, 

egymásba ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. 

Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek 

és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

2.3.4. Állománykezelés         

        8 óra+10 óra ÖGY/18 óra+ 

6 óra ÖGY 

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O 

műveletek, megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: 

pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek állományokkal: 

létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és 

direkt feldolgozás 

 

2.3.5. Web-programozás alapjai       

        56 óra+34 óra ÖGY/74 

óra+16 óra ÖGY 

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezet 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű 

elemek) és fejlécben alkalmazható elemek 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése 

Táblázatok 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. 

Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények 

Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. 

Javasolt szerver oldali programozási nyelv: PHP vagy JAVA 

 

2.3.6. Adatbázis fejlesztés       36 

óra/36 óra 

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások 
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SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező 

hozzáadása 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: 

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER 

BY 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING 

Adatbázis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy PostgreSQL 

szerver 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 

 

 

3. Hálózati ismeretek I. tantárgy      136+36 

óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok elméleti 

hátterére, szakmai ismeretek elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés 

megszerzésére felkészítse a tanulókat. A tantárgy további célja, hogy az otthoni, 

kis- és közepes vállalati hálózatokra, és internet szolgáltatásokra fókuszálva 

megismertesse a hálózatokban telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, 

üzemeltetésének, biztonságnak és hibaelhárításnak elméleti alapjait, valamint 

bevezetést nyújt a hálózatok tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti 

feladatokba is. 
 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai alapok tantárgy 

Bináris és hexadecimális számrendszer 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Hálózati ismeretek I. 36 36 36 64
Otthoni és kisvállalati hálózatok 36 18 18

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) 18 18 64

9 10 11 12
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Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek 
 

3.3. Témakörök és elemeik 
 

3.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok    36+18 óra/72 

óra 

Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és 

alkalmazások 

Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái  

Operációs rendszer kiválasztása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez 

Bevezetés a hálózatokba  

Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege 

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

Hálózati eszközök és átviteli közegek 

Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, 

alhálózati maszkok 

Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik 

OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok 

Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok 

Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások 

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

3.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

           82+18 

óra/72 óra 

Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók 

felépítése, jellemzői, indulási folyamata 

Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok 

ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 
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A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hálózati labor. 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy       

        208+36 óra+125 óra ÖGY/288 

óra+50 óra ÖGY * 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a(z) 

Informatikai rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó gyakorlati 

feladatok elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a 

tanulókat. A tantárgy további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati 

hálózatokra, és Internet szolgáltatásokra fókuszálva a tanulók meg tudják oldani a 

hálózatokban telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, 

biztonságnak és hibaelhárításnak gyakorlati feladatait, valamint bevezetést nyújt a 

hálózatok tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti feladatokba is. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek témakörök 

 

4.3. Témakörök és elemeik 

 

4.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat     

       108+36 óra+90 óra ÖGY/144 

óra+25 óra ÖGY 

Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése 

Számítógépes rendszer összeállítása  

Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez  

Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  

Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása  

Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, 

kábelek tesztelés  

IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása  

Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)  

Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés WLAN-

okban  

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Hálózati ismeretek I. gyakorlat 72 36 55 72 70 64
Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat 72 36 55 36 35

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 36 35 64

9 10 11 12
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Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és 

kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati 

feladatok  

Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata  

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése  

A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

4.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 

        100 óra+35 óra ÖGY/144 

óra+25 óra ÖGY 

Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és 

segédprogramok  

Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI modellel 

(ÖGY) 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  

Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, strukturált kábelezési 

feladat  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata  

Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, grafikus- és 

IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása  

Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN csatlakozás 

beállítása  

Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) 

ISP szolgáltatások bevezetése 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása 

ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése 

Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS, 

IPS) 

ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet 

Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és IOS 

mentése 

Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése 

A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hálózati labor. 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10821-12 azonosító számú Gazdasági alapok és rendszerszervezés 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Gazdasági ismeretek tantárgy       192 óra/192 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismerje és értse a közgazdasági alapfogalmakat, tisztában 

legyen mikro,- és makro környezeti alapfogalmak tartalmával. Fontos cél és 

feladat, hogy a gazdasági informatikus elméleti tudása részegységeiben és 

mélységében megfeleljen a szakma gyakorlásához.  Ennek a tantárgynak az a 

konkrét célja, hogy a gazdasági informatikust felkészítsük a komplex gazdasági 

tudás elsajátítására, mely tudás elegendő és megfelelő ahhoz, hogy a tanuló 

munkavállalóként a gazdasági feladatokat szakszerűen elvégezze és 

tevékenységéhez legyen képes a megfelelő informatikai eszközöket kiválasztani és 

alkalmazni. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

A témakör oktatásának célja, hogy elméleti alapot nyújtson a kapcsolódó 

tudományterületek ismeretanyagának elsajátításhoz, a gazdasági 

gondolkodásmód fejlesztéséhez.  

További cél, lehetőséget biztosítani a képzésben résztvevők számára a 

nemzetgazdasági összfolyamatok, a jövedelmek áramlásának, a nemzetközi 

kapcsolatok összefüggéseinek, valamint az e folyamatokat irányító, koordináló 

szervezetek munkájának megismerésére. E témakör keretében elsajátított 

ismeretanyag birtokában tudják megérteni a tanulók a mindenkori 

gazdaságpolitika által kitűzött célokat és alkalmazott eszközöket, melyek a 

mikrogazdaság szereplőinek tevékenységi kereteit meghatározzák. 

 

1.3.1. Közgazdaságtan        32 

óra/32 óra 

Mikroökonómia: 

Bevezetés a közgazdaságtanba 

Piaci alapfogalmak 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

A vállalati és a termelői magtartás 

A vállalat kínálata és a piac jellege 

A termelési tényezők piaca 
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A vállalatok nemzetközi kapcsolata 

Az állam szerepe a gazdaságban 
 

Makroökonómia : 

A makroökonómia alapösszefüggései 

A makrogazdaság árupiaca és pénzpiaca 

A makrogazdasági kínálat alakulása, makrogazdasági egyensúly 

Munkanélküliség, munkapiaci egyensúlytalanság 

Makrogazdasági pénzpiac 

Infláció 

A gazdaságpolitika alapjai, az állam szerepe a gazdaságban 

A nyitott gazdaság és a gazdaságpolitika összefüggései 

 

1.3.2. Vállalati tervezés        32 

óra/32 óra 

A vállalati irányítás legfontosabb feladata a jövőre vonatkozó elképzelések 

felvázolása és az azok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala. A jövő 

tudatos alakítása tervek kidolgozásával és azok végrehajtásával történhet. A 

tervezés tehát a jövőbe irányuló tevékenység, amely azonban nem nélkülözheti a 

múlt ismeretét és a cselekvést befolyásoló, korlátozó aktuális feltételek feltárását 

sem. Versenykörnyezetben emellett a piaci szereplők várható akcióival, lépéseivel 

is számolni kell, ami stratégiai megközelítést igényel. A témakör elméletére egy 

gyakorlati témakör épül a következő tantárgyi keretben, mely az üzleti tervezéssel 

kapcsolatos képességek fejlesztését célozza. 

 

A vállalati tervezés alapkérdései (tervezési célok és módszerek) 

Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (a stratégiai tervezés folyamata, az 

elemzés módszerei) 

A vállalat marketing stratégiája 

Üzleti tervezés célja, tervkészítés (az üzleti terv felépítése, tartalmi elemei) 

Vállalati döntések (a vállalati döntéshozatal folyamata, kockázatelemzés, 

válságmenedzsment) 

 

1.3.3. Általános statisztikai ismeretek, üzleti statisztika   32 

óra/32 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy alapvető ismereteket biztosítson a 

statisztika fogalomrendszeréről, a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási 

eszközökről, a feldolgozás elemzési módszerekről, a képi megjelenítési módokról, 

az adatszolgáltatási lehetőségekről. Cél fejleszteni a tanulók számarány érzékét és 

felkelteni az érdeklődésüket az összefüggések feltárásával és következtetések 

levonásával. A tantárgy célja megismertetni a statisztika szerepét és igen széles 

körben történő felhasználási lehetőségét. 

Az általános statisztikai ismeretekre építve cél az üzleti statisztika 

témakörből a gazdasági folyamatok számbevétele és elemzése ismeretek tanítása.   
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A statisztika alapkérdései. Az információsűrítés egyszerűbb módszerei 

Viszonyszámok 

Az információsűrítés módszerei mennyiségi sorok esetén 

Az információsűrítés további módszerei mennyiségi ismérvek esetén 

Összetett sokaság összehasonlítása standardizálással 

Ismérvek közötti kapcsolatok elemzése 

Idősorok elemzése 

Az információszerzés statisztikai alapjai (adatfelvétel tervezése, kérdőív tervezése, 

statisztikai megfigyelések, mintavétel, becslés) 

Üzleti statisztika alapjai (tárgya, feladata, módszerei, alapfogalmai)  

A gazdasági folyamatok statisztikai számbavétele (mérés, elszámolás) 

A gazdasági folyamatok statisztikai elemzése (ár-, és volumenváltozások, termelői 

és fogyasztói árindexek, területi indexek. 
 

1.3.4. Számvitel         32 

óra/32 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanuló ismerje meg a számviteli törvény 

alapvető előírásait, a bizonylatok szabályos kezelését.  Tudja a vállalati vagyon 

részeit, a kiemelt gazdasági események könyvelési tételeit.  Képes legyen a 

könyvviteli számlák adatainak elemzésére. 

A számviteli törvény 

A számviteli törvény alanyai és hatálya 

A számviteli törvény fő előírásai 

Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

Könyvvitel fogalma, fajtái, feladata 

A nyilvánosságra hozatal és közzétételi kötelezettség, könyvvizsgálat 

Számviteli bizonylatok fogalma, fajtái, kitöltési előírások, megőrzési kötelezettség 

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

A vagyon (vállalkozói vagyon) 

A vagyon fogalma, részei 

Az eszközök és források fogalma, részei, egyes vagyonelemek rövid tartalma a 

számviteli törvény szerint 

A vagyonelemek számbavétele 

A leltár fogalma, fajtái, felépítése 

A könyvviteli mérleg fogalma, fajtái 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének felépítése, mérlegegyezőség elve 

Analitikus és főkönyvi elszámolások 

Gazdasági esemény fogalma, fajtái, hatása a mérlegre 

Könyvelési tétel szerkesztése 

A könyvviteli számla fogalma, alapvető típusai, tartalma 

A költségek fogalma, csoportjai, számlái 

A számlakeret fogalma, felépítése, főbb összefüggése 



221 

Analitikus és főkönyvi nyilvántartások fogalma, összefüggéseik 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

A tárgyi eszközök fogalma, fajtái, nyilvántartásukra szolgáló számlák 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruházás elszámolás 

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás számítása 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 

Az anyagok nyilvántartása 

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 

A munkavállalót terhelő levonások elszámolása, bérek kifizetése 

Saját termelésű készletek raktározása és elszámolása 

Termékértékesítéssel kapcsolatos elszámolások 

 

1.3.5. Pénzügyi ismeretek       32 

óra/32 óra 

A pénzügyi alapismeretek elmélet témakör oktatásának célja, hogy a tanuló 

ismerje meg a pénzügyi alapfogalmakon túl a bankrendszert, a pénzügypiacot és a 

hitelezés eljárásokat.  Fontos továbbá, hogy értse a hitelezési eljárásokat, ismerje a 

fizetési módokat. A témakör oktatása hivatott elősegíteni a tanulók vállalkozás és 

a magánszféra területéhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges ismereteket. 

Célja továbbá az is a témakör oktatásának, hogy a tanuló meg tudja különböztetni 

az egyes adónemeket, továbbá, hogy képes legyen elkészíteni az egyes adókhoz a 

szükséges nyilvántartásokat. 

Pénzügyi és banki alapismeretek 

A pénz fogalma, funkciói 

Gazdaságpolitika és pénzügypolitika fogalma 

A pénzügypolitika eszközei 

Jegybank és monetáris szabályozás 

Pénzügyi intézményrendszer, a mai magyar bankrendszer 

Pénzügyi szolgáltatások 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a 

jegybanktól és a bankközi piacokon) 

Aktív bankügyletek (hitelezés, váltóelszámolás, lízing, faktorálás) 

A pénz időértéke: jelenérték, jövőérték számítás) 

Kamatok számítása 

Likviditás, jövedelmezőség, likviditási mutatók 

 

Pénzforgalmi ismeretek 
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A pénzforgalom általános szabályai (bankszámla-szerződés,  bankszámlák fajtái, 

bankszámla kivonat) 

Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható fizetési 

módok 

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél 

Házipénztár működése, pénzkezelési szabályzat, bizonylatai: bevételi/kiadási 

bizonylatok 

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom 

Valuta, deviza, árfolyam 

Értékpapírok csoportosítása, jellemzők. 

 

Adózási alapismeretek 

Az államháztartás rendszere, alrendszerei 

A gazdálkodási tevékenység alapelvei 

Adójogi alapfogalmak (adó fogalma, főbb adófajták) 

Adóalanyok, adó jogszabályok hatálya 

Adóhatóságok 

Kiemelt adónemek 

Helyi adófajták (fogalma, típusa, adók alanyai és a helyi adók hatálya)  
 

1.3.6. Jogi ismeretek, gazdasági jog      32 

óra/32 óra 

A témakör tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a 

legfontosabb jogi alapfogalmakat, jogágakat, jogrendszert. Cél, hogy a jogi 

ismeretek birtokában képesek legyenek a munkájuk és gazdasági tevékenységük 

során felmerülő jogi problémák kezelésére, ennek érdekében ismerjék meg az 

ezzel kapcsolatos, főként a vállalkozások külső és belső rendszerét szabályozó 

hatályos jogszabályokat.  

A jog fogalma és sajátosságai 

A jogalkotás és a jogforrások, joghierarchia, szabályzati hierarchia  

Jogérvényesülés, jogviszony 

Jogalkalmazás, jogrendszer 

Főbb vállalkozási formák 

Polgári jog és társasági jog alapjai 

A tulajdonjog tartalma, védelme, megszerzése 

Kötelmi jog: a szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, a 

követelések elévülésének feltételei.   

Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei 

Egyes szerződéstípusok (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet) 

főbb tartalmi elemei, összehasonlításuk 
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A szerződéseket biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, 

kezesség, óvadék) 

Engedményezés, kötelezettségátvállalás 

A kártérítés jogi szabályai, a felelősség módja, a kártérítés mértéke 

Jogalap nélküli gazdagodás 

Munkajog: munkaszerződés, munkavégzés szabályai, Munka Törvénykönyv, 

kollektív szerződés, munkajogi felelősség, munkaügyi jogviták 

EU-s jogharmonizációs ismeretek 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne: 

Tanterem (projektor) 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Gazdasági ismeretek gyakorlat tantárgy      

 160+64 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A gazdasági ismeretek tantárgy tanításának konkrét célja, hogy a gazdasági 

témakörök elméleti tanulása mellett az adott témakörben gyakorlatra is felkészítse 

az intézmény a tanulókat, hogy azok megfelelő képességek birtokában kezdhessék 

el az utolsó modul tudásanyagának elsajátítását.  Cél továbbá, hogy a tanuló a 

gazdasági feladatokat (problémákat) szakszerűen tudja elvégezni és az egyes 

tevékenységekhez legyen képes a megfelelő informatikai eszközöket kiválasztani 

és alkalmazni. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gazdasági ismeretek gyakorlat tantárgy: Vállalati gazdaságtan gyakorlat 

témaköre közvetlenül kapcsolódik a Gazdasági ismeretek tantárgy: Vállalati 

tervezés témaköréhez , 

A Gazdasági ismeretek gyakorlat tantárgy: Statisztikai gyakorlat témaköre 

közvetlenül kapcsolódik a Gazdasági ismeretek tantárgy: Általános statisztikai 

ismeretek, üzleti statisztika témaköréhez, 

A Gazdasági ismeretek gyakorlat tantárgy: Számvitel gyakorlat témaköre 

közvetlenül kapcsolódik a Gazdasági ismeretek tantárgy: Számvitel témaköréhez. 
 

2.3. Témakörök és elemeik 
 

2.3.1. Vállalati gazdaságtan gyakorlat      

 32 óra 
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A tanulók a vállalati gazdaságtan elméleti témakör keretében megtanulták az 

üzleti terv felépítését és részegységeit. E témakör keretében meg kell tanítani és be 

kell gyakorolni az üzleti terv elkészítését. 

Az üzleti terv készítésének folyamata  

Az üzleti terv kidolgozása, részei  

Az üzleti terv bevezetője 

A vállalat bemutatása 

A vállalat makro-környezetének bemutatása 

A vállalat szervezeti felépítése 

A vállalat tevékenysége 

A vállalat piaci környezete 

Termelés-technológiai terv 

Marketing terv 

Pénzügyi terv 

Mellékletek 

 

2.3.2. Statisztikai gyakorlat       64+32 

óra 

Az általános és üzleti statisztika elméleti témakörhöz kapcsolódóan szükséges a 

különböző probléma megoldó feladatok gyakorlása. Cél, hogy a tanulók az 

elméleti tudásukat alkalmazni tudják, hogy a feladatmegoldó képességük 

fejlődjön. 

Az alábbi témakörökre vonatkozó gyakorlatokat szükséges tervezni 

Az információsűrítés egyszerűbb eszközei (sorok, táblák, grafikus ábrázolás) 

Viszonyszámok (időbeli, térbeli, megoszlási, koordinációs, intenzitási) 

Gyakorlatok viszonyszámokra 

Az információsűrítés módszerei mennyiségi ismérvek esetén  

Számított középértékek: számtani, harmonikus, mértani 

Helyzeti középértékek: módusz, medián 

A szóródás jellemzése  

 Feladatok középértékekre, szóródásra 

Standardizálás, különbségképzés, indexszámítás (érték-volumen és árindex) 

Gyakorlás 

Idősorok elemzésének egyszerűbb módszerei (átlagok, átlagos változások) 

Trendszámítás 

Idősorokból végzett előrejelzések 

A gazdasági folyamatok statisztikai elemzése: ár- és volumenváltozások a 

gazdaságban, termelői és fogyasztói árindexek  

Indexek számítása és értékelése 

Információszerzés statisztikai alapjai 

Adatfelvétel tervezése és szervezése 
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Kérdőív tervezése és feldolgozása 

Mintavétel és becslés 

 

2.3.3. Számvitel gyakorlat       64+32 

óra 

A számvitel gyakorlat témakör tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

begyakorolják az analitikus és főkönyvi elszámolás teendőit, ismerjék a gazdasági 

események könyvelés-előkészítő, könyvelési és elszámolási teendőit, az 

alapbizonylatokat, nyilvántartásokat és a zárási feladatokat.  

Beszámolókészítés alapjai 

Gazdasági események fajtái, csoportosítása  

Könyvelési tétel szerkesztése 

A könyvviteli számla alapvető típusai, tartalma 

Könyvelési feladatok 

A költségek csoportjai, számlái 

A számlakeret felépítése, főbb összefüggése 

Analitikus és főkönyvi nyilvántartások összefüggései 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Könyvelési feladatok 

A tárgyi eszközök fajtái, nyilvántartásukra szolgáló számlák 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruházás elszámolás 

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás számítása 

Számítási gyakorlatok 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 

Az anyagok nyilvántartása 

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 

A munkavállalót terhelő levonások elszámolása, bérek kifizetése 

Főkönyvi kivonat készítése 

Zárási feladatok 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem (projektor) 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 
 

3. Vállalati információs rendszerek tantárgy      

 128 óra 
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3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók/hallgatók átfogó ismereteket 

szerezzenek e tárgykörben. Megismerjék az információrendszerek tervezésével, 

szervezésével kapcsolatos alapfogalmakat, a fejlesztés általános életciklusát, a 

fejlesztési módszereket, módszertanokat és a fejlesztést segítő eszközöket CASE 

eszközök) és dokumentációkat. A tantárgy célja bemutatni a különböző célú 

információ rendszereket, azok alkalmazását és üzemeltetési gyakorlatát. 

Összességében olyan szemléletet kívánunk kialakítani, melyben a diák a 

vállalkozások, intézmények reálfolyamatai mellett jól látja az információs 

folyamatokat, azok rendszerét, a rövid és hosszú távú célokkal összefüggő 

információs igények változásait és a módosítások rendszerbe illesztését. 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

3.3. Témakörök és elemeik 

 

3.3.1. Információs rendszerek, tervezés, szervezés, alkalmazás, üzemeltetés 

            

 128 óra 

Alapfogalmak, definíciók  

A rendszer, gazdasági rendszer  

Információ rendszer (fogalma, csoportosítása, alkotóelemei) 

Szervezet, szervezeti ismeretek (szervezet fogalma, alkotó elemei, szervezeti 

alapformák, strukturális jellemzőik, vezetés, szervezés, vezetéselméletek) 

Az Információ rendszerek legjellemzőbb típusai 

Integrált vállalati információ rendszerek 

Vezetői információ rendszerek 

Számviteli információ rendszerek 

Az információ rendszerek tervezése, szervezése 

Standard életciklus, az életciklus fő szakaszai, feladatai 

probléma definiálása 

helyzetfelmérés, elemzés (technikák, módszerek) 

tervezés, létrehozás (fejlesztés), tesztelés, átvétel 

rendszer bevezetése, értékelése 

üzemeletetés, karbantartás 

A rendszer dokumentálása 

rendszerfejlesztés során készülő dokumentációk 

rendszer üzemeltetésével kapcsolatos dokumentációk 

Az információ rendszerek fejlesztésének módszerei és eszközei 

Rendszerfejlesztési módszertanok 

fejlesztési módszertan fogalma 

módszertanok fejlődése 
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strukturált és objektumorientált módszertanok sajátosságai, különbségei 

Eszközök, technológiák 

CASE eszközök fogalma 

CASE csoportosítása 

CASE általános felépítése 
 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem (projektor) 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

4. Projektmenedzsment tantárgy        

 64 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje a tervezés és a 

projektmenedzsment elméleti alapjait, a fázisokat és az egyes feladatok 

elvégzéséhez kapcsolódó modellezési technikákat. Cél, hogy a gazdasági 

informatikus professzionális módon tudjon dolgozni egy projektben, használva 

ahhoz megfelelő informatikai célszoftvert.  Ennek gyakorlatát és több 

esettanulmány feldolgozását (kis csoportokban), továbbá egy 

projektdokumentáció elektronikus formában történő elkészítését a 

projektmenedzsment gyakorlat tantárgyi keretében kell megvalósítani. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

4.3. Témakörök és elemeik 

 

4.3.1. Projektmenedzsment alapok      

 64 óra 

 

Projektmenedzsment alapok 

A projekt fogalma, projektek csoportosítása 

Projektben érdekelt szereplők (sztékholderek) 

Projekt szervezeti formák 

Projektmenedzsment funkció 

Projektmenedzsment területei 

Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) 

 

A projekt elemzés és tervezés módszertana 



228 

Elemzés 

Műhelymunka 

Ötletroham 

Probléma-elemzés (problémafa) 

Célok meghatározása (célfa) 

SWOT-analízis 

Kockázat elemzés, kockázat számítás 

Tervezés 

Logikai keretmátrix (LFA) 

A projekt ütemezése (Gantt-diagram, CPM, MPM, NOA hálótervezési technikák), 

tartalékidő számítása, WBS, mérföldkő, kritikus út 

Költségek becslése, becslési technikák (arányos, parametrikus, lentől felfelé 

becslés) 

Projektdokumentáció  

Projektdefiniálás dokumentumai 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Cselekvési- és ütemterv 

SWOT analízis 

Logikai keretmátrix  

Projekttervezés dokumentumai 

Projektalapító okirat 

Kommunikációs stratégia, Kommunikációs terv 

Tevékenységfelelős mátrix 

Stakeholder-elemzés 

Kockázatelemzés 

Projektirányítás (végrehajtás) dokumentumai 

Feladatok meghatározása, Feladatkijelölés, Feladatkijelölő adatlap 

Problémakezelés, Problémanapló 

Helyzetjelentés (Monitoring-jelentés) 

Projektzárás és értékelés dokumentumai 

Projektzáró jelentés 

         Projektmonitoring, Ellenőrzés 
 

4.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógép terem 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
 

 

5. Szakmai idegen nyelv tantárgy        

 48 óra 
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5.1. A tantárgy tanításának célja 

A nyelvtanítás célja, hogy a meglévő angol nyelvtudásra építve, a szakmai angol 

nyelvi tudást fejlesszük tovább annak érdekében, hogy a tanuló – minimálisan - 

jusson el a szakmai angol nyelvi kommunikáció alap szintjére.  Minimum egy 

éven keresztül tanulják a szakmai angol nyelvet, mely tanulás koncentráljon a 

szakmai szókincs bővítésére, írott szakmai szövegértésre és az alapszintű írásbeli 

és szóbeli szakmai kommunikáció fejlesztésére. 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

5.3. Témakörök és elemeik 

 

5.3.1. Szakmai idegen nyelv       

 48 óra 

Tíz releváns informatikai témakör feldolgozása (Javasolt: hálózatok, internet, 

adatbiztonság, adatvédelem, adatbázisok, adattárházak, WEB marketing, 

programnyelvek, információs rendszerek, CASE eszközök) 

Öt gazdasági témakör feldolgozása (Javasolt: Üzleti terv, vállalkozás, szerződés, 

statisztikai felmérés, feldolgozás, elemzés, éves vállalati elszámolás, mérleg és 

eredmény kimutatás) 

A releváns szakmai témakörökkel kapcsolatban 

szógyűjtemények készítése, 

a szavak gyakoroltatása, 

Rövid cikkek fordítása. 

Szakcikkek feldolgozása, abból rövid ismertető készítése. 

Bemutatók készítése angol nyelven és annak szóbeli előadása 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne:  

Nyelvi labor 

 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10822-12 azonosító számú Az Informatika alkalmazása megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1.Projektmenedzsment gyakorlat tantárgy       64+32 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

Cél, hogy a tanuló a projektmenedzsment tantárgy keretében megtanult 

menedzsment ismereteket és módszertani tudást alkalmazza, és a gyakorolja a 

számítógéppel támogatott projekt-tervezést, folyamatkövetést, irányítást és 

értékelést. 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul Projektmenedzsment gyakorlat 

tantárgy közvetlenül kapcsolódik a 10821-12 Gazdasági alapok és 

rendszerszervezés modul Projektmenedzsment tantárgyhoz 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. A projektirányítási program működése, funkciói   32 

óra/32 óra 

A projektirányítási rendszerek fő funkciói 

A tevékenységek és kapcsolatok 

WBS szerkezet létrehozása 

Kritikus út hozzárendelése 

Erőforrások hozzárendelése 

Költségek 

Projektdokumentáció 

 

1.3.2. Esettanulmányok megoldása      

 32+32óra 

Már létrehozott projektek vizsgálata, javítása, kiegészítése 

Egy egyszerű feladat megtervezése, megoldása és dokumentálása a választott 

szoftver segítségével 

Egy szoftver beszerzés/adaptálás/fejlesztés projekt (mint speciális informatikai 

projekt megtervezése és megoldása a választott projektmenedzsment rendszerrel. 

A projektek minőségbiztosítása 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

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

értékeléssel. 

2. Vállalati információs rendszerek gyakorlat tantárgy     

 64 óra  

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az informatikai rendszerek fejlesztése, 

a vállalati tervezés tantárgyakban tanult ismeretekre alapozva komplex feladatok 

megoldásával szerezzenek gyakorlati jártasságot.  

További cél, hogy megismerjenek és elemezzenek olyan konkrét, működő 

informatikai rendszert, mely egy-egy a nagy vállalatoknál működik és segíti a 

napi elemző munkát és a vezetői döntések előkészítését 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul Vállalati információs rendszerek 

gyakorlat tantárgy közvetlenül kapcsolódik a 10821-12 Gazdasági alapok és 

rendszerszervezés modul Vállalati információs rendszerek tantárgyhoz 

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Egy esettanulmány keretében a tanult ismertek gyakorlása, 

célszoftverek alkalmazásával        

   32 óra 

Információs rendszerek fejlesztése a gyakorlatban (elemzés és tervezés) 

Eszközök és módszerek alkalmazása a rendszerfejlesztésben (pl. CASE eszközök 

(pl. MS Visio, SybasePowerDesigner) 

Információs rendszerek tesztelése és üzemeltetése a gyakorlatban  

Informatikai rendszerek/szoftverek adaptálása, üzemeltetése 

 

2.3.2 Komplex vállalati információs rendszerek (pl. SAP) bemutatása 

 32 óra 

Egy komplex vállalkozási/vállalatirányítási/gazdasági informatikai rendszer 

megismerése, elemzése 

A komplex rendszer alrendszereinek, működésének (kapcsolatok, összefüggések) 

gyakorlati áttekintése egy vállalati szakember irányításával. 

Az informatikai rendszerek minőségbiztosítása 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne:  

Számítógép terem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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3. Informatikai alkalmazási gyakorlat tantárgy      

 128 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy mindazt a tudást, melyet a tanulók megszereztek a 

gazdasági, menedzsment és informatika tantárgyak tanulásával és gyakorlásával 

szintetizáljuk és továbbfejlesszük. A cél az, hogy olyan problémamegoldó 

alkalmazási képességeket fejlesszük, melyek szakma-specifikusak, a gazdasági 

informatikus munkakörben hasznosíthatók. 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul Informatikai alkalmazási gyakorlat 

tantárgy: Problémamegoldás táblázatkezelővel (táblázatkezelő professzionális 

használata) a statisztikai feladatokban  témaköre közvetlenül kapcsolódik az 

Informatika: Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul Informatikai alkalmazási gyakorlat 

tantárgy: Esettanulmány adatbázis lekérdezésre témaköre közvetlenül 

kapcsolódik a 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy: Adatbázisok témaköréhez, illetve  

az Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy: Állománykezelés 

témaköréhez. 

 

3.3. Témakörök és elemeik 

 

3.3.1. Statisztikai információs rendszerek     

 32 óra 

A témakör célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a hazai és európai 

adatforrásokat, az adatgyűjtéssel, feldolgozással, elemzéssel és adatszolgáltatással 

kapcsolatos módszereket, eszközöket, a hagyományos és elektronikus 

könyvtárban való tematikus adatkeresést. A képzésben résztvevők gyakorolják a 

tematikus keresést, csoportonként minimum két-két feladat elvégzése (tervezéstől 

az előadásig, prezentáció vagy a jelentés elkészítéséig). 

 

A tanuló tematikusan kutat egy adott témával kapcsolatban, adatokkal 

kapcsolatban.  

A megismert módszerek és eszközök birtokában a különböző forrásokból 

származó adatokat szakszerűen dolgozza fel és nyújt azzal kapcsolatban 

információkat szóban (előadás) és írásban (elemző jelentés).  

Képes adott témában megszerzett ismereteinek megújítására; ismeri azokat a 

nyomtatott és elektronikus forrásokat, ahol mindig a legújabb releváns 

információk találhatók 

 

3.3.2. Esettanulmány adatbázis lekérdezésre     

 32 óra 
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Az adatbázis-kezelés és tervezés témakör elvégzése után a hallgatónak tudnia kell 

egy több táblás adatbázist tervezni, készíteni, táblával és lekérdezésekkel. Tudnia 

kell a mezők típusai, tulajdonságait beállítani. Képes kell, legyen különböző 

szűrési, rendezési, megjelenítési feladatokat megoldani.  

Ismerni e kell az SQL nyelv elemeit és parancsait és a képesek a szabvány SQL 

nyel használatára, lekérdezések elkészítésére  

 

Kiemelt feladat, hogy a tanulók esettanulmányok, problémaleírások alapján 

végezzenek el összetett feladatokat a megfelelő eszköz kiválasztásával és 

alkalmazásával. 

 

A tanulók 3-4 fős csoportokban projektet terveznek és valósítanak meg, melynek 

célja egy konkrét probléma megoldása (feladat elvégzése) 

A probléma megoldás komplex: magába foglalja az adatbázis tervezési 

folyamatot, az adatbázis létrehozását és az abból való lekérdezést, továbbá az 

eredmény bemutatását is. A feladat másik típusa a meglévő – sok adatot 

tartalmazó - adatbázisból való összetett lekérdezés. Ebben a feladatban elsősorban 

a lekérdezést kell tervezni, megvalósítani és az eredményeket bemutatni. 

A feladatot a tanulók önállóan tervezik, oldják meg és dokumentálják. 

A feladat-megoldási folyamatot és az eredményeket csoporttársaiknak és a 

tanárnak prezentálják és szóban is bemutatják. 

 

3.3.3. Problémamegoldás táblázatkezelővel (táblázatkezelő professzionális  

használata) a statisztikai feladatokban     

 32 óra 

A témakör tanításának célja, hogy a tanuló megismerje valamely táblázatkezelő 

speciális funkcióit, továbbá annak integrált használatát más programokkal abból a 

célból, hogy konkrét elemző feladatok (statisztikai, gazdasági elemzés)  problémák 

megoldásához alkalmazni tudja azt. 

Kiemelt cél, hogy a tanulók képesek legyenek megválasztani, alkalmazni és 

integrálni több informatikai céleszközt az információk megszerzésére, értékelésére 

és célirányos felhasználására, összetett feladatok megoldására. 

 

Táblázatkezelési feladat (számított adatok előállítása beépített és saját függvények 

és képletek alapján, diagramkészítés többféle szempont alapján, formázások 

Nagy táblázatok és diagramok előkészítése nyomtatáshoz (oldalbeállítás, 

keretezés, címek elhelyezése, élőfej-élőláb, oszlop-sorfejek stb), illetve táblázatok, 

diagramok elkészítése export-importhoz. 

Adatok szűrése, rendezése (irányított szűrő, több szempontú rendezés) 

Több munkalap összekapcsolása (számolás a különböző   

Statisztikai elemzések, feladatok, esettanulmányok megoldása különböző kiemelt 

témakörökben, mint 

Demográfiai adatok statisztikai vizsgálata 

Kultúra, oktatás információinak statisztikai elemzése 
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A nemzetgazdaságra vonatkozó adatok statisztikai elemzése 

Életkörülmények, életmód elemzése 

 

3.3.4. Szakmai kommunikáció mesterszinten    

 32 óra 

A témakör célja, hogy a diákok az eddigi felkészültségre alapozottan professzionális 

képességet szerezzenek a prezentációk készítésével (írásbeli kommunikáció) és a 

különböző témakörök szóbeli előadásával (szóbeli szakmai kommunikáció) kapcsolatban.  

Ezek a képességek elengedhetetlenek a szakdolgozat-védésnél és a munkavégzésben 

egyaránt. 

 
A szóbeli kommunikáció retorikai és szakmai követelményei 

Beszédtechnikai gyakorlatok, előadási stílusok 

Prezentációs mesterkurzus (a PowerPoint integrált alkalmazása, a Prezi.com szoftver 

mesterszintű használata) 

A szakdolgozat bemutatásához és a védéshez vizsgamunka készítése 

Gazdasági adatok prezentálása (táblázatkezelővel késztett diagramok, táblázatok 

beillesztése a prezentációba és a szakdolgozatba). 
 

3.4. A képzés javasolt helyszíne:  

Számítógépterem 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
 

 

4. Számviteli információs rendszerek gyakorlat tantárgy    

 64 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a számviteli ismeretek és könyvvezetési, 

nyilvántartási, elszámolási gyakorlatra építve a tanulók megismerjenek olyan 

informatikai eszközöket, melyek segítenek a feladataik elvégzésében. Cél az is, 

hogy a tanulók jártasságot szerezhetnek a könyvelésre, számviteli munkára 

fejlesztett célrendszerek használatában. 

  

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul Számviteli információs rendszerek 

gyakorlat: Feladatvégzés könyvelő programmal témaköre közvetlenül 

kapcsolódik a 10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés modul Gazdasági 

ismeretek gyakorlat tantárgy: Számvitel gyakorlat témaköréhez 

 

4.3. Témakörök és elemeik 
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4.3.1. A számviteli információs rendszer használatba vétele   32 óra 

A számviteli rendszer felépítése, a rendszer jellemzői 

A program installálása  

Főmenü, almenük, Help 

A feldolgozás indítása, adatbázis feltöltés (Törzsadatokkal) 

A használt szoftver (pl. Cobra, Kulcs-Soft könyvelő program) funkcióinak 

kipróbálása, mintaadatokkal könyvelés 

 

4.3.2. Feladatvégzés könyvelő programmal      32 óra 

A tanult könyvviteli program segítségével gazdasági műveletek könyvelése 

(bérszámfejtés, bérfeladás, számlákkal kapcsolatos események rögzítése felvitele, 

stb.)  

Az egyes modulok használata (tárgyi eszköz nyilvántartó, számlakészítő, stb. ) 

A program segítségével archivál, az adatállományból elemzést végez, nyomtatott 

outputokat állít elő, adatokat szolgáltat 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne: 

Számítógép terem 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

9. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Megismerni az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és 

szervezési feltételeit, ismeri a baleset és foglalkozási megbetegedések fogalmát, a 

munkavégzés kockázatait. 

Elsajátítani a biztonsági szín- és alakjelek valamint , a munka eszközök biztonságos 

használatát. 

 

A 11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei:: 

A tanuló megismerte a munkavállaló jogait, munkavállaló kötelezettségeit, 

munkavállaló felelősségét, foglalkoztatási formákat, speciális jogviszonyokat 

(önkéntes munka, diákmunka), álláskeresési módszereket. Megtanulta a vállalkozások 

létrehozása és működtetésének módszereit, munkaügyekkel, munkavállalással, 

munkaviszonnyal kapcsolatos alapismereteket. Megismerte a munkapiac sajátosságait 

(munkanélküliség). 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló 

 szakmai önéletrajzot és motivációs levelet megír 

 kommunikál egy szakmai állásinterjún 

 bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 

 alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt. 
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10815-12 Információtechnológiai alapok modul, Információtechnológiai alapok 

elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

9. évfolyam:  

 

A tanuló ismerje: 

Az Információtechnológiai alapfogalmakat Kettes, tizenhatos számrendszert, a 

számítógép főbb részeit BIOS funkcióit,a Processzorok, Memóriák, Perifériák, Portok, 

Nyomtatók jellemzőit és típusait, Adattovábbítási módszereket, Asztali és hálózati 

operációs rendszerek, GUI és CLI felhasználói felületek, Fájlok, mappák kezelése és 

megosztását, Jogok, attribútumok kiosztását, Memóriakezelést, Partíció, Fájlrendszer 

fogalmát, Folyamat- és processzorkezelés, Hálózati csatolóegységeket és feladataikat, 

Topológiák, Protokollok használata, beállítása, Biztonsági veszélyforrások, 

Adatbiztonsági eljárások, biztonsági házirend szabályait, Biztonsági ajánlások és 

szabványok, Hálózati biztonságtechnika elemeit, típusait, Hálózati nyomtatás, 

Felügyeleti eszközök használatát, ESD védelem szükségességének okait, Munka-, 

baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Számítógépet összeszerelni, Portokat, perifériákat csatlakoztatni, Operációs rendszert 

telepíteni. 

 

1/13. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Az Információtechnológiai alapfogalmakat Kettes, tizenhatos számrendszert, a 

számítógép főbb részeit BIOS funkcióit,a Processzorok, Memóriák, Perifériák, Portok, 

Nyomtatók jellemzőit és típusait, Adattovábbítási módszereket, Asztali és hálózati 

operációs rendszerek, GUI és CLI felhasználói felületek, Fájlok, mappák kezelése és 

megosztását, Jogok, attribútumok kiosztását, Memóriakezelést, Partíció, Fájlrendszer 

fogalmát, Folyamat- és processzorkezelés, Hálózati csatolóegységeket és feladataikat, 

Topológiák, Protokollok használata, beállítása, Biztonsági veszélyforrások, 

Adatbiztonsági eljárások, biztonsági házirend szabályait, Biztonsági ajánlások és 

szabványok, Hálózati biztonságtechnika elemeit, típusait, Hálózati nyomtatás, 

Felügyeleti eszközök használatát, ESD védelem szükségességének okait, Munka-, 

baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Számítógépet összeszerelni, Portokat, perifériákat csatlakoztatni, Operációs rendszert 

telepíteni. 
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10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul, Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

9. évfolyam:  

A tanuló ismerje az irodai szoftvercsomagot komplexen alkalmazhatóságát, otthoni / 

kisvállalati (SOHO) hálózat tervezését, telepítését,, és csatlakoztatását az internethez,  

 

10. évfolyam: 

11. évfolyam: 

12. évfolyam: 

1/13. évfolyam: 

 

 

10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul, Hálózati ismeretek I. 

elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

10. évfolyam: 

11. évfolyam: 

12. évfolyam: 

1/13. évfolyam: 

 

 

10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció 

modul, Munkaszervezési ismeretek elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

12. évfolyam: 

A tanuló megismerte az informatikai munkaköröket, az üzleti és egyéni portfoliót. 

Megismerte a szervezeti típusokat, üzleti kommunikáció sajátosságait. Elsajátította a 

projektmenedzsment alapokat, és az alapvető pénzügyi és számviteli ismereteket. 

Megismeri a szakképesítéshez kapcsolódó minőségbiztosítási és környezetvédelmi 

szabályokat.  

Elsajátította és gyakorlatot szerzett a munkakeresésben, ügyviteli és információs 

folyamatokban. Felkészül a projektkeretek közti munkavégzésre, számviteli pénzügyi 

tevékenységek végzésére, és a kockázatok minimalizálására. Szakmacsoportjához 

kötődően megismeri a minőségbiztosítási eljárásokat és a veszélyes hulladékok 

kezelését. 

1/13. évfolyam: 

A tanuló megismerte az informatikai munkaköröket, az üzleti és egyéni portfoliót. 

Megismerte a szervezeti típusokat, üzleti kommunikáció sajátosságait. Elsajátította a 

projektmenedzsment alapokat, és az alapvető pénzügyi és számviteli ismereteket. 
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Megismeri a szakképesítéshez kapcsolódó minőségbiztosítási és környezetvédelmi 

szabályokat.  

Elsajátította és gyakorlatot szerzett a munkakeresésben, ügyviteli és információs 

folyamatokban. Felkészül a projektkeretek közti munkavégzésre, számviteli pénzügyi 

tevékenységek végzésére, és a kockázatok minimalizálására. Szakmacsoportjához 

kötődően megismeri a minőségbiztosítási eljárásokat és a veszélyes hulladékok 

kezelését. 

 

10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés modul, Gazdasági ismeretek 

elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

A tanuló elsajátította  a komplex gazdasági tudást:közgazdaságtan alapok, vállalati 

tervezés, általános statisztikai ismeretek, számviteli alapok, pénzügyi ismeretek, jogi 

ismeretek. 

A tanuló elsajátította a gazdasági elmélethez tartozó gyakorlati ismereteket: vállalati 

tervezés (üzleti terv készítése), statisztikai számítások, számviteli feladatok. Képes a 

tanuló az egyes problémákhoz a megfelelő informatikai eszközöket kiválasztani és 

alkalmazni. 

 

10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés modul, Vállalati információs 

rendszerek tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

A tanuló megismerte a vállalkozások és intézmények információs folyamatait, 

felismeri az információs rendszerekkel szembeni igények változásait. Megismerte az 

információs rendszerek tervezését, szervezését, dokumentációját, és a segítő CASE-

eszközöket. 

 

10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés modul, Projektmenedzsment 

tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

A tanuló megismerte a projektmenedzsment alapfogalmait, elemzés és tervezés 

alapjait, a tervezés stratégiáit. Megismerkedett a projekt dokumentációival, az ok 

tervezésével és az irányítás dokumentumaival. 
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10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés modul, Szakmai idegen nyelv 

tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló tudjon: 

Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveget megérteni. 

 

 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul, Projektmenedzsment gyakorlat 

tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

A projektmenedzsment elmélet tantárgyból tanult ismereteket megtanulta, 

elsajátította, begyakorolta. Képes a szoftver segítségével tervezni, folyamatokat 

követni, irányítani és értékelni. 

 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul, Vállalati információs rendszerek 

gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Rendszerelemzés és tervezés feladatát segítő CASE eszközöket (pl. MS Visio, 

SybasePowerDesigner), vállalati információs rendszereket (SAP) valamint 

vállalatirányítási rendszerek (alkalmazási bemutatók) használatát. 

 

A tanuló tudja: 

CASE eszközöket használni a rendszerelemzésben és tervezésben (pl. MS Visio, 

SybasePowerDesigner) 

 

 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul, Informatikai alkalmazási gyakorlat 

tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

A tanuló ismerje: 

Statisztikai felmérések, elemzések gyakorlatát, problémamegoldást táblázatkezelő 

szoftver segítségével, esettanulmány készítését adatbázis lekérdezésekre. 

 

A tanuló tudjon: 
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Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveget megérteni, statisztikai felmérések, 

elemzéseket készíteni, adatbázis kezelő és az SQL nyelv magas szinten alkalmazni. 

 

 

10822-12 Az Informatika alkalmazása modul, Számviteli információs rendszerek 

gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

A tanuló megismerte  a számviteli alapokat felhasználó informatikai eszközöket. 

Jártasságot szerzett a könyvelésre, számviteli munkára fejlesztett célrendszerek 

használatában. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 521 033 

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI 

TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 521 03 

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03 

A szakképesítés megnevezése: Gépgyártás-technológiai technikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 50 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       

 18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása        

 4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei       

 2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       

 2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások        

 2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       

 4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy        

 16 óra 

 

1.3.9. Munkajogi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.10. Munkaviszony létesítése       

 4 óra 

 

1.3.11. Álláskeresés         

 4 óra 

 

1.3.12. Munkanélküliség        

 4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy        

 64 óra  

 

1.3.9. Nyelvtani rendszerzés 1       

 8 óra 

 

1.3.10. Nyelvtani rendszerezés 2       

 8 óra 

 

1.3.11. Nyelvi készségfejlesztés        

 24 óra 

 

1.3.12. Munkavállalói szókincs        

 24 óra 
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A 10163-12 azonosító számú Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

1. Munkavédelem tantárgy        32 

óra/ 36 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének balesetmentes és biztonságos kialakítását, valamint az önálló 

gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen 

belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

1.2. . Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia témakörében tanult ismeretek felhasználása 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Munkabiztonság        18 

óra/ 18 óra 
 * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 
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Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

1.3.2. Tűzvédelem         7 óra/ 

9 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás 

Tűzmegelőzés 

Tűzjelzés 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 
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Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

 

1.3.3. Környezetvédelem        7 óra/ 

9 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. Zajszennyezés. Hőszennyezés. Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne: 
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Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

2. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy      32 

óra/ 36 óra* 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon 

kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett 

sérüléseket és képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti biológia témakörökben tanult ismeretek. 

 

2.3.  Témakörök 

2.3.1. Az elsősegélynyújtás alapjai       10 

óra/ 12 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadálymentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 
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Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

 

2.3.2. Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban     12 óra 

/ 12 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Veszélyforrások kialakulása. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, 

elhelyezése. 

A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 

A munkavégzés fizikai ártalmai. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 

A színek kialakítása. 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 

Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 

Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 
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alkalmazása. 

Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök bemutatása, 

használata. 

Egyéni és kollektív védelem. 

Munkaegészségügy. 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 

2.3.3. Sérülések ellátása        10 

óra/ 12 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. Visszeres vérzés. Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei. 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A schock fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne: 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerint.  
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A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai és témakörei 

 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse 

a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, 

hozzájáruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, 

tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel 

kapcsolatban. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek használata. A 

szakmai modulok közül a Munkavédelem tantárgy és az Elsősegélynyújtás 

ismeretei. 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Műszaki dokumentációk       72 

óra/36 óra 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Testek ábrázolása két képsíkon. 

Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

Síkidomok metszéspontjai. 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása. 

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. 

Síklapú és görbe testek áthatása. 

Áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 
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Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

A metszet és a szelvény fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). 

A szelvény megválasztása, elhelyezése és rajzolása. 

A metszet alkalmazásának szabályai. 

Méretmegadás (húr, ív, szög). 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

A mérethálózat felépítésének elvei. 

 

3.3.2. Szakrajz         18 óra 

/ 36 óra 

Felületi minőség. 

A felület egyenetlenségei. 

A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

A felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása. 

Tűrés, illesztés. 

Alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok. 

Tűrések és illesztések jelölése, táblázatok használata. 

Az alak- és a helyzettűrések fajtái és jelölése. 

Jelképes ábrázolások. 

Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

Orsómenet és anyamenet jelölése. 

Csavarmenetek méretmegadása. 

Rugók ábrázolása. 

Bordás tengelykötés és ábrázolása. 

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

Hegesztett kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei. 

Hegesztett kötések rajzi jelölése, méretmegadása. 

Forrasztott és ragasztott kötések jelölése. 

Nem oldható kötések jelképes ábrázolása. 

Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

Fogazatok jellemző adatai, méretei. 

A fogazott alkatrészek műhelyrajzának követelményei. 

Csövek- és csőkötések bemutatása, ábrázolása. 

Csővezetékek rajzjelei. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó rajzdokumentumok. 

A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtái és jellemzői, követelményei. 

Rajzkészítési és rajzszámozási rendszerek. 

 

3.3.3. Géprajzi ismeretek        18 óra 

/ 18 óra 
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A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk. 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.      

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terve. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

A technológiai jellegű rajzok készítésének szabályai (dokumentációkészítés, 

technológiai elemek rajzjelei, ábrázolási szabályai). 

A kinematikai rajzok készítésének szabályai. 

Gépek kinematikai ábrái (fordulatszám ábra, erőfolyam ábra, stb.). 

Készülékek szerkezeti elemei (ülékek, tájolók, ütközők, stb.). 

Készülékelemek szabványos részeinek jelölése. 

 

3.3.4. Gépészeti alapmérések       36 óra 

/ 36 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 

3.3.5. Anyagismeret         36 óra 

/ 36 óra 

Az anyagok kiválasztásának szempontjai. 
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Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezettani alapismeretek. 

Nemfémes szerkezeti anyagok: fa, gumi, bőr, üveg, textíliák. 

Tűzálló-, szigetelő-, tömítő-, kenőanyagok. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek és ötvözeteik. 

Nehézfémek és ötvözeteik. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Természetes és mesterséges alapú műanyagok. 

Műanyagok feldolgozási technológiái. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjai. 

Hőkezelő eljárások. 

Ötvöző és szennyező elemek hatásai. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Öntvénytervezési szempontok. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Felületvédelem, felületkikészítés. 

Korrózió fogalma, fajtái, folyamata. 

Korrózióvizsgálat. 

Az alkatrészek előkészítése és a korrózió elleni védekezés. 

Porkohászat. 

Fémporok gyártása, sajtolása, zsugorítása. 

Porkohászati termékek. 

 

3.3.6. Anyagvizsgálat         36 óra 

/ 36 óra 

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 
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Szakítóvizsgálat. 

A szakítógép felépítése, kezelése. 

A próbatestek előkészítése. 

Hajlító- és hajtogatóvizsgálat. 

Lemezek és szalagok hatogatása. 

Hegesztett kötések hajlítóvizsgálata. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Mélyhúzhatósági vizsgálat célja, berendezése. 

Keménységmérés célja, berendezése. 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Próbatestek, kialakításuk. 

A keménységmérő gépek szerkezeti felépítése, kezelése. 

Különböző keménységi eljárások. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Metallográfiai vizsgálat. 

Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok. 

A fémvizsgáló mikroszkóp szerkezete. 

Acélok mikroszkópos vizsgálata. 

A nemfémes zárványok meghatározása. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

 

3.3.7. Anyagjelölések         36 óra 

/ 36 óra 

Az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó előírások. 

Szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok értelmezése, használata. 

Szabványügyi ismeretek. 

A Magyar Szabvány. 

Nemzetközi szabványok. 

A szabványos ötvözetek áttekintése a gyakorlati felhasználhatóságot előtérbe 

helyezve. 

Anyagkiválasztás szempontjai. 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 

Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
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Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és 

EN szerint. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az 

MSZ és EN szerint. 

A kohászati félkész termékek méretszabványai. 

Hűtő- és kenőanyag kiválasztása. 

Anyagszükséglet meghatározása, kiválasztása 

Az anyag mechanikai tulajdonságát biztosító eljárások kiválasztása, előírása. 

Nem szabványos anyagok használata, igénylése. 

 

3.3.8. Gépészeti alapszerelések       36 óra 

/ 36 óra 

A géprajz jelképes ábrázolásainak alkalmazása. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata. 

A szerelési családfa felépítése, elemei. 

A szerelési vázlat. 

Szerelési módszerek. 

A szerelés szervezése. 

A szerelőüzemek tervezésének szempontjai. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája, szerszám, eszköz és segédanyag-

szükséglete, alkalmazási területe. 

Sajtolókötés. 

Zsugorkötés. 

Anyaggal- és alakkal záró kötések. 

Csavarkötés 

Kiegyensúlyozás (célja, fajtái). 

A szerelés gépei. 

Szerelési tervek készítése. 

Szerelési sorrendterv. 

Szerelési műveletterv. 

Szerelési műveleti utasítás. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

Gépelemek szerelése. 

Gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból. 

Ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése. 

Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése. 

Csigahajtómű szerelése, javítása. 

Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása. 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 
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A szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és műszerek. 

 

3.3.9. CAD alkalmazás        64 óra 

/ 36 óra 

A számítástechnikai eszközök használata a gépészet szakterületen. 

Az egyes programok (WORD, EXCEL, PowerPoint, Internet) felhasználói szintű 

alkalmazása. 

A rajzolási és a számítási feladatokhoz szükséges hardver és szoftver igények 

meghatározása. 

A Műszaki mechanika témakörben a számítástechnikai eszközök használata a 

feladatok megoldásához. 

A Műszaki mérések témakörben a szükséges dokumentáció elkészítésekor (a 

számításokhoz, rajzi ábrázolásokhoz) a szükséges számítástechnikai eszközök 

használata. 

A Gyártástervezés és a gyártásirányítás témaköreiben a technológia tervezések 

során használhatók a számítástechnika adta lehetőségek. 

A CNC témakörei lehetőséget adnak a korszerű eszközökre telepített szoftverek 

felhasználására. 

A Karbantartás témakörei során a szoftverek adta lehetőség ismeretében 

matematikai-statisztikai elemzések készíthetőek. 

Az egyes tantárgyak összes témaköreit jelen keretek között nem tudjuk felsorolni, 

de helyi szinten megteremthetőek a feltételek a teljesítésére! 

Törekedjünk az egyes számítástechnikai eszközök széleskörű felhasználására a 

gépészet teljes területén!  

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek kihasználása az alkatrészek tervezésekor. 

2D CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése. 

 

3.3.10. Kézi forgácsolás         36 óra 

/ 36 óra 

Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmazása (mérőléc, tolómérő, szögmérő, 

derékszög, stb.). 

Előrajzolás célja, szerszámai. 

Az előrajzolás folyamata. 

Síkbeli és térbeli előrajzolás. 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

Az egyengetés célja, szerszámai, eszközei, gépei. 

Idomvasak, csövek, lemezek egyengetése, 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott 

gépek, eszközök, szerszámok. 

A darabolás szerszámai, műveletei. 

Vágás és nyírás egyenes és görbe vonal mentén. 

Kézi és gépi fűrészelés. 
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Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 

Illesztés dörzsárazással. 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

 

3.3.11. Gépi forgácsolás I.        36 óra 

/ 36 óra 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása. 

Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk. 

Munkadarab befogása. 

Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással. 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 

Nagyoló és simító esztergálás. 

Esztergakések élezése, mérése, ellenőrzése. 

Dörzsárazás. 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken. 

A rovátkolás és a recézés szerszámai, műveletei. 

Csiszolás esztergagépen. 

A hűtés és a kenés megoldásai. 

Kúp- és alakfelületek esztergálása. 

Külső és belső kúpok készítése. 

Az alakesztergálás szerszámai, kialakításuk. 

Revolvereszterga, automata esztergák. 

Esztergálás különféle esztergákon. 

Menetesztergálás. 

A menetkészítés szerszámai. 

Menetvágás menetkéssel. 

Menetek ellenőrzése mérőeszközökkel. 

Különleges menetek vágásának technológiája. 
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Gyalulás, vésés technológiája. 

Haránt- és hosszgyalugépek felépítése, működése. 

A gyalulás szerszámai. 

Marás: palástmarás, homlokmarás, síkmarás. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marógépek felépítése, működése. 

 

3.3.12. Gépi forgácsolás II.       18 óra 

/ 18 óra 

Köszörülés: palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés. 

Munkadarab felfogása köszörüléshez. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörűgépek felépítése, működése. 

A köszörűszerszámok kialakítása. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

A fúrógépek szerkezeti felépítése, működése. 

A fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámai. 

A fúrás során alkalmazott hűtés és kenés. 

A gépi forgácsolás technológiai adatainak meghatározása a különböző eljárások 

esetében. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 

3.3.13. Műszaki mechanika       72 

óra/ 72 óra 

Merev testek statikája. 

Az erő, erőrendszer jellemzése. 

Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel közös 

pontban metsződő hatásvonalú erőrendszer esetén. 

A statika módszerei. 

A nyomatéki tétel. 

Síkidomok súlypontjának meghatározása szerkesztéssel és számítással.. 

Stabilitás. 

Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer. 

Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata. 

Tartók statikája. 

Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése. 

Reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) szerkesztése, 

számítása.. 

Tartók terhelés szerinti vizsgálata. 

Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 

Szilárdságtan, igénybevételek. 

Méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban. 

Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 
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Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

Kihajlás jellemzése. 

Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése. 

Dinamikus és ismétlődő igénybevételek. 

Kifáradási jelenségek. 

 

3.3.14. Gépelemek         32 óra 

/ 36 óra 

Gépelemek. 

Kötőgépelemek, Szegecskötés. 

Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai. 

Szegecsek anyagai. 

Szegecskötés szilárdsági méretezés. 

Hegesztett kötés. 

Hegesztési varratok jellemzése. 

Hegesztett kötés szilárdsági méretezés. 

Forrasztott, ragasztott kötések. 

Zsugorkötés kialakítása, méretezése. 

Csavarkötések. 

Szabványos csavarok és csavaranyák. 

Csavarbiztosítások. 

Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés. 

Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése. 

Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése. 

Bordástengely, kúpos kötések. 

Rugók feladata, csoportosítása. 

Lengéscsillapítók. 

Csövek, csőszerelvények. 

Csövek falvastagságának meghatározása. 

Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése. 

Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, méretezése. 

Csapágybeépítések, csapágyak kenése. 

Tengelykapcsolók általános jellemzése. 

Rugók, lengéscsillapítók 

Fékek kialakítása, általános jellemzése. 

Fékek méretezése, működtetése. 

A fogazat jellemzői, geometriája. 

Elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat jellemzése, 

számítása. 

Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 
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3.3.15. Hajtások         32 óra 

/ 36 óra 

Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások: 

Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai. 

Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása. 

Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői. 

Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők). 

Laposszíjhajtás méretezése. 

Ékszíjhajtás szerelése, méretezése. 

Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból. 

Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: fogaskerékhajtás {a 

fogazat jellemzői, geometriája, elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános 

fogazat, ferde fogazat}). 

Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 

A fogfelületek kifáradásra történő méretezése. 

Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése. 

Csigahajtás jellemzése, méretezése. 

A csigahajtás hatásfoka. 

Lánchajtás kialakítása. 

Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások. 

A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése. 

Ipari hajtóművek feladata, típusai. 

Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése. 

Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli hajtóművek 

estében. 

A fokozati tényező. 

Hajtóművek vezérlése. 

Hidraulikus hajtóművek 

Mechanizmusok. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszínei (ajánlás) 

Tanterem, számítástechnika terem, mérőlaborok 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

4. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat tantárgy    324 óra / 396 

óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
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Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó 

feladatok és gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, 

alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az 

alkalmazott vizsgálatok módját. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek használata. A 

szakmai modulok közül a Munkavédelem tantárgy és az Elsősegélynyújtás 

ismeretei. 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Műszaki dokumentációk gyakorlat      36 óra 

/ 36 óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 

Szerelési-, karbantartási utasítások (ÖGY). 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok (ÖGY). 

Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  

Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése (ÖGY). 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása 

(ÖGY). 

Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása (ÖGY). 

Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 

tartalmának figyelembevételével (ÖGY). 

Különféle szabványok megismerése, alkalmazása (ÖGY). 

Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai (ÖGY). 

Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek 

nyilvántartása (ÖGY). 

Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása (ÖGY). 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész 

nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő (ÖGY). 

Javítási jegyzőkönyvek (ÖGY). 

Elektronikus dokumentációk (ÖGY). 

Fájlformátumok, kiterjesztések (ÖGY). 

Szövegszerkesztési alapismeretek (ÖGY). 

Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete (ÖGY).   

 

4.3.2. Gépészeti alapmérések       36 óra 

/ 36 óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel (ÖGY). 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 

mikrométerrel (ÖGY). 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel 

(ÖGY). 

Szögmérés mechanikai szögmérővel (ÖGY). 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése (ÖGY). 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése (ÖGY). 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel (ÖGY). 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával (ÖGY). 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése (ÖGY). 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése (ÖGY). 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése (ÖGY). 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, 

ellenőrzése (ÖGY). 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).  

Mérési dokumentumok készítése (ÖGY). 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez (ÖGY). 

 

4.3.3. Anyagvizsgálat gyakorlat I.        36 óra 

/ 18 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Szakítóvizsgálat. 

A szakítógép szerkezeti felépítése, kezelése. 

A vizsgálat folyamata, diagram felvétele. 

A mérési eredmények kiértékelése. 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) (ÖGY). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok (ÖGY). 

Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).  

Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 

Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

 

4.3.4. Anyagvizsgálat gyakorlat II.       18 

óra/ 18 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 



268 

 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 

Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

 

4.3.5. Kézi forgácsolási gyakorlat      72 óra / 144 

óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Az előrajzolással szembeni követelmények (ÖGY). Az előrajzolás lépései (ÖGY). 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei (ÖGY). 

Mérő és ellenőrző eszközök (ÖGY). 

Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, szögmérő, derékszög, 

élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása (ÖGY) 

A felületszínezés lehetőségei (ÖGY). 

A térbeli előrajzolás eszközei (ÖGY). 

Az előrajzolás folyamata (ÖGY). 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás (ÖGY). 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez (ÖGY). 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása (ÖGY). 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 

menetfúrás (ÖGY). 

Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése (ÖGY). 

Komplex feladatok elkészítése (ÖGY). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése (ÖGY). 
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Alkatrészek szerelése (szegecselés, menetfúrás, menetmetszés, csavarkötések, ék- 

és reteszkötés, ragasztás) (ÖGY). 

A jellemző kötésmódok bemutatása, alkalmazási területei, létrehozásának 

folyamata (ÖGY). 

 

4.3.6. Gépi forgácsolási gyakorlat        144 / 

126 óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek 

rendszerezése (ÖGY). 

A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek bemutatása (ÖGY). 

Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása) 

(ÖGY). 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás (ÖGY). 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) (ÖGY). 

Dörzsárazás (ÖGY). 

Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken (ÖGY). 

Kúp- és alakfelületek esztergálása (ÖGY) revolvereszterga, automata esztergák 

(ÖGY). 

Esztergálás különféle esztergákon ( 

Menetesztergálás (ÖGY). 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) (ÖGY). 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) (ÖGY). 

Oldható kötések készítése (ÖGY). 

Nem oldható kötések készítése (ÖGY). 

Oldható és nem oldható kötések szerelőszerszámai (ÖGY). 

Fix és állítható csavarkulcsok (ÖGY). 

Csavarhúzógépek (ÖGY). 

Csavarkötés szétszerelésének szerszámai, készülékei. (ÖGY). 

Fogók típusai, alkalmazási területei (ÖGY). 

Különféle fémfelületek előkészítése (ÖGY). 

Felületvédelem mázolással, lakkozással (ÖGY). 

A fémragasztás folyamata, műveletei, az anyagok ragasztási technológiája (ÖGY). 

 

4.4. A képzés javasolt helyszínei:  

Tanterem, labor, szerelő műhely, forgácsoló műhely 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.  
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A 10172-12 azonosító számú Mérőtermi feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Műszaki mérés tantárgy        64 

óra/ 72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki mérés elméleti tantárgy tanításának célja a műszaki életben előforduló 

és alkalmazott mérések megismertetése. Ismerjék a tanulók a mechanikai, villamos 

műszereket és méréstechnikai eszközök használatát, a villamos jellegű 

mérőműszerek alkalmazását, az anyagvizsgálati módszereket, a szakítóvizsgálat, 

a szilárdsági vizsgálatokat, a keménységmérést, az alakíthatósági vizsgálatokat. 

Képesek legyenek a mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai 

mérési eredmények dokumentálása a mért és számított eredményekről, 

táblázatkezelő programok segítségével. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek használata. A 

szakmai modulok közül a Munkavédelem tantárgy és az Elsősegélynyújtás 

ismeretei, valamint a Gépészeti alapozó modul Gépészeti alapmérések valamint a 

Gépészeti alapmérések gyakorlat témaköreinek ismerete. 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Geometriai mérések        24 

óra/ 26 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Hiba felvételezés, hiba megállapítás. 

Mérési hibák. 

Géprajzi ábrázolás szabályai, alkatrészrajzok kiviteli előírásai, ábrázolási jelképek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Mérőeszközök kalibrálásának módja. 

Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Idomszerek, kaliberek, etalonok. 

Dugós és villás idomszerek méretezése. 

A munkadarabok geometriai méretei. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök. 

Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése. 
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Menetek, fogaskerekek mérése. 

Sík-, merőlegesség-, párhuzamosság-, egytengelyűség-, körkörösség mérés 

menete. 

Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában és működtetésében, a 

minőségügyi rendszerhez tartozó képességvizsgálatok végrehajtásában. 

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását vezeti, 

kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki 

dokumentációk készítésénél. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész, 

gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Statisztikai gyártásellenőrzés, matematikai, statisztikai gyártásszabályozás: 

előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, 

terjedelme, szórása. 

Számítógéppel támogatott sorozatméréseket végzése (SPC). 

A minőségbiztosításban alkalmazott korszerű számítógépes eszközök bemutatása. 

Minőségbiztosítási módszerek alkalmazása. 

Mérési jegyzőkönyv tartalma. 

 

1.3.2. Villamos mérések         32 óra 

/ 36 óra 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Ábrázolási jelképek. 

Villamosipari jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának az ismerete. 

Villamos szabályozás és vezérlés berendezései. 

Villamos áramkörök felépítése. 

Villamos alapméréseket végez. 

Mérési hiba. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Villamos multiméter ismerete. 

Lakatfogó ismerete. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Villamos mérések eszköz és feltételrendszere. 

A fázisviszonyok vizsgálata. 

Egyenáramú motorok mérése. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása. 

Üresjárási és terhelési görbék felvétele. 

A forgásirány és a fordulatszám változtatásának mérése. 

Transzformátorok mérése (váltakozó áramú teljesítmény, áttételi szám). 

Hatásfok meghatározása primer-szekunder teljesítményből. 

Egy- és háromfázisú motorok üzemeltetése, és terhelése (indítás, 

teljesítménymérés, fordulatszám-meghatározás, szlip, jelleggörbék felvétele). 

Háromfázisú motorok kapcsolásai (irányváltók, csillag-delta). 
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Villamos gépek vezérlése (kapcsoló berendezések, irányváltók). 

Védőföldelés mérése. 

Átütési feszültség vizsgálata szigetelőanyagoknál. 

Mérések nagyfeszültségű áramkörökben. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Feszültség AC/DC mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Minőségbiztosítás. 

A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

Mérési jegyzőkönyv készítésének menete. 

 

1.3.3. Összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok    8 óra / 

10 óra 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Sorozatmérés eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Keménységmérés menete. 

Szakítóvizsgálat, szakító diagram. 

Anyagvizsgálat mikroszkóppal. 

Alak- és helyzetméréseket végez. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi. 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági 

vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák 

pontosságának vizsgálata (nem statisztikai módszer). 

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását vezeti, 

kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. 

Részt vesz a minőségügyi rendszerhez tartozó képességvizsgálatok 

végrehajtásában. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki 

dokumentációk készítésénél. 

Folyamatképesség-vizsgálatok megvalósítása. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész, 

gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és végellenőrzését végzi. 

Minőségképesség vizsgálat elve, menete: gép beállítása, próbasorozat gyártása, 

vizsgált jellemző mérése, statisztikai jellemzők számítása, a tűrésmező és a szórás 

összevetése, Cm Cmk érték megállapítása. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, mérőlabor, gépműhely 

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

értékeléssel. 

 

2. Műszaki mérés gyakorlat tantárgy       64 

óra/ 72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A Műszaki mérés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a műszaki életben 

előforduló és alkalmazott mérések elméleti megismertetését követően jártasságot 

szerezzenek a tanulók a mérési folyamatban a mérőeszközök megfelelő 

használatában. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek használata. A 

szakmai modulok közül a Munkavédelem tantárgy és az Elsősegélynyújtás 

ismeretei, valamint a Gépészeti alapozó modul, Gépészeti alapmérések valamint a 

Gépészeti alapmérések gyakorlat témaköreinek ismerete. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Geometriai mérések        12 óra 

/ 14 óra 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával, 

idomszerrel, mérőmikroszkóppal. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Idomszerrel ellenőriz. 

Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése. 

Mérés dugós és villás idomszerekkel, kaliberekkel. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Síkfelületek vizsgálata. 

Forgásfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek ellenőrzése. 

Csavarok fajtái, adatai, mérése. 

Fogaskerekek mérése, értékelése. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Belső felületek mérése, mérésének eszközei. 

Mérési hibák, hibajellemzők. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata. 

A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és végellenőrzését végzi. 

Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki 
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dokumentációk készítésénél. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész, 

gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

Mérési eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével. 

 

2.3.2. Anyagvizsgálat         8 óra/ 

8 óra 

Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok. 

Keménységmérés Poldi kalapáccsal, keménységmérő géppel. 

Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon használata. 

Mérési hibák és kiküszöbölésük. 

Próbatestek, kialakításuk. 

Hajlító vizsgálatok. 

Ütőmunka vizsgálat. 

Anyagelemzés, szövetszerkezetek vizsgálata. 

Minőségbiztosítás. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

2.3.3. Villamos mérések        16 

óra/ 18 óra 

Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz. 

Villamos jelképes ábrázolások, kapcsolási rajzok. 

Villamos mérőeszközök használata. 

Villamos alapméréseket végez. 

Egyszerű áramkörök felépítése, mérése. 

Villamos multiméterrel, lakatfogóval mérés. 

Vezeték folytonosság/szakadás mérése. 

Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése. 

Ellenállás, feszültség, áramerősség mérése. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontásával. 

Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül. 

Egyen- és váltakozó villamos jellemzők meghatározása. 

Egyenáramú motorok és generátorok. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása. 

Üresjárási és terhelési görbék felvétele. 

A forgásirány és a fordulatszám változtatásának felvétele. 

Nagyfeszültségű áramkörök. 

Transzformátorok. 

Egy- és háromfázisú motorok jelleggörbéi. 

Egy- és háromfázisú motorok indítása, teljesítménymérése, fordulatszám-

meghatározása, szlip, jelleggörbék felvétele. 

Háromfázisú motorok kapcsolásai. 

Villamos gépek szabályozása, vezérlése. 
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Hibakeresés. 

Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

2.3.4. Nagypontosságú mérések       16 

óra/ 18 óra 

Mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Ezredes mérőórával történő mérések (körkörösség, egytengelyűség, síklapúság, 

párhuzamosság). 

Sorozatmérés lengőnyelves mikrométerrel, passzaméterrel. 

Mérés mérőórás furatmérőkkel. 

Mérés optikai mérőeszközökkel. 

Hosszmérő gép, Abbe-féle elv. 

Mikroszkópos mérések. 

Mérőeszközök kalibrálása. 

Mérőhasábok, kaliber gyűrűk. 

Interferencia csíkok vizsgálata mikrométer orsónál. 

Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete. 

Minőségbiztosítás. 

Méréstechnológia dokumentálása, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése. 

 

2.3.5. Szerszámgépek pontossága       12 

óra/ 14 óra 

Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér. 

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi. 

Gépelhelyezés, alapozás, energiaellátás 

Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata: géppontossági 

vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák 

pontosságának vizsgálata. 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A pontossági vizsgálatoknál alkalmazott eszközök, készülékek alkalmazása. 

Szerszámgép pontossági előírásai, mérései. 

Sajátpontossági vizsgálatok, mérések. 

Alak- és helyzetméréseket végez. 

Felületi hibák, felületi érdesség. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

Esztergagép főorsó ütésvizsgálata. 

Szerszámgép párhuzamosság mérése. 

Vízszintezés, beállítás. 

Szerszámgépek mérési dokumentációi, jegyzőkönyvek. 

A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész, 

gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

Minőségbiztosítás. Mérési jegyzőkönyv készítése, dokumentálás. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne: 

Mérőlabor, gépműhely 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10169-12 azonosító számú Forgácsoló technológia hagyományos és 

CNC szerszámgépeken megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai és témakörei  
 

 

1. Forgácsoló alapismeretek tantárgy         

128 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Forgácsolási alapismeretek elméleti tantárgy célja, hogy a gépipar területén 

alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzőinek és alkalmazási területeinek 

megismertetése. A tanulók ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek 

kezelésének szabályait a szükséges technológiai folyamat kiválasztásához. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó 

feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika, 

kémia, fizika témaköreinek használata.  

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Forgácsolási alapismeretek      

 32 óra 

A forgácsolás fogalma, fajtái. 

A forgácsoló mozgások. 

Fogácsolás-technológiai alapfogalmak. 

Készülékezési alapfogalmak. 

A készülékek általános jellemzése. 

Szerszámbefogó, szerszámbeállító és szerszámvezető készülékek. 

Forgácsoló alapeljárások. 

A forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai, élgeometriája, szabványai. 

Szerszám és gép kiválasztása. 

Technológiai adatok meghatározása (fajlagos forgácsoló erő, forgácsolási 

teljesítmény, stb.). 

Az élettartamot befolyásoló tényezők. 

Az esztergálás technológiája. 

A gyalulás, vésés technológiája. 

A fúrás, furatmegmunkálás technológiája. 

A marás technológiája. 

A köszörülés technológiája. 

Aggregát célgépek, gépsorok. 

Lemezmegmunkálások. 

A fogazás, a fogaskerékgyártás technológiája. 
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Finomfelületi megmunkálások. 

Korszerű technológiák a megmunkálásokban: ultrahang, lézer, stb.. 

Elérhető pontosság és felületi érdesség. 

Az egyes forgácsoló eljárások biztonságtechnikai követelményeinek előírása. 

A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása a különböző 

technológiák esetében. 

 

1.3.2. Anyagválasztás         

 32 óra 

Az ipari vasötvözetek csoportosítása: 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 

Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 

Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és 

EN szerint 

A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 

Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az 

MSZ és EN szerint 

Anyagkiválasztás 

Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai) 

Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai 

Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból 

A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások 

Az anyagok összetételét, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti tulajdonságait 

szabványok használatával kiválasztja 

A gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai tulajdonságokat 

biztosító előgyártmány kiválasztása táblázatok használatával. 

A gyártáshoz szükséges szerszám anyagminőségének helyes megválasztásához, 

Az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságainak (keménység, kopásállóság, 

egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, szemcseszerkezet) célirányos 

megválasztása. 

A legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztása. 

 

1.3.3. Forgácsoló alapeljárások tervezése       

 32 óra 

Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, műveletirányítási 

terv) készítése. 

Az alkatrészgyártáshoz szükséges anyag, félgyártmány meghatározása. 

A szerszám, gép, készülék, mérő- és ellenőrzőeszközök előírása. 

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

Szilárdsági számítások végzése. 

Az anyag mechanikai tulajdonságainak megváltoztatását előidéző hőkezelő 

technológia kiválasztása, előírása. 
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Az alkatrészgyártáshoz szükséges forgácsoló eljárás helyes megválasztása. 

Az egyes forgácsoló eljárásokhoz legjobban megfelelő hűtő–kenő anyagok 

kiválasztása. 

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése: a művelettervezés okmányai, 

ügyvitele, a műveleti utasítások tartalma, kidolgozása. 

A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe. 

A technológiailag helyes konstrukció kialakítása. 

Méretláncok törvénye. 

A méretlánc-megoldás módszerei. 

A ráhagyás fogalma, fajtái, jelentősége. 

Gyártásközi hőkezelések tervezése 

Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás forgácsolási 

adatai, szerszámai, kiválasztásuk szempontjai. 

A gazdaságos technológiai adatok kiválasztása táblázatból. 

Elérhető pontosság és felületi érdesség ráhagyás. 

Kenőanyagok, a hűtőanyagok, a hűtő-kenő anyagok kiválasztása. 

A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása. 

Az esztergamunkák művelettervezése. 

Gyalulás-vésés művelettervezése. 

Fúrás-furatmegmunkálás művelettervezése. 

Marás művelettervezése. 

 

1.3.4. CNC alapismeretek        

 32 óra 

A szerszámgépek általános fejlődése és automatizálása. 

NC–CNC-technika. 

Az NC-CNC gépek általános jellemzése. 

A gépiparban alkalmazott NC–CNC vezérlések programozásának általános 

szabályai. 

A kontúrleírás lehetőségei. 

Geometriai információk meghatározása. 

CNC-programozás. 

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális). 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 
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A mondatfelépítés szabályai. 

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, munkaterv), 

kitöltésük módja. 

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, furatmegmunkálás, 

esztergálás. 

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, simító 

esztergálás. 

Pályavezérlésű marógép programozása. 

Technológiai dokumentációk (felfogási terv, szerszám útterv stb.) készítése. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

2. Forgácsolási alapismeretek gyakorlat tantárgy     

 256 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A Forgácsolási alapismeretek gyakorlat célja, az elméleti tudás ismeretében a 

gyakorlati felhasználási megoldások megismerése, használata. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó 

feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika, 

kémia, fizika témaköreinek használata.  

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Forgácsolási alapismeretek      

 96 óra 

Szerszám és gép kiválasztása. 

Az élettartamot befolyásoló tényezők. 

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése. 

Az esztergálás gyakorlata, technológiája. 

A gyalulás, vésés gyakorlata technológiája. 

A fúrás, furatmegmunkálás gyakorlata technológiája. 

A marás gyakorlata, technológiája. 

A köszörülés gyakorlata, technológiája. 

Lemezmegmunkálások 
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Gyártásközi hőkezelések tervezése. 

Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás forgácsolási 

adatai, szerszámai, kiválasztásuk szempontjai. 

A hegesztés általános jellemzése. 

Gázhegesztés és lángvágás gyakorlata, technológiája. 

Az ívhegesztés gyakorlata, technológiája. 

A különböző sajtoló hegesztés technológiái. 

A forrasztás alapelve, technológiája. 

A ragasztás elve, folyamata, gyakorlati megvalósítása. 

 

2.3.2. CNC programozás        

 64 óra 

Egyszerű CNC programok készítése. 

Kontúrleírások. 

Ciklusok, nullponteltolások. 

Szimulációs szoftver, vezérlés-szimulátor. 

Szerszámbemérés, korrekciós adatok meghatározása. 

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális). 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S;  

 

2.3.3. CNC gyártás         

 96 óra 

A CNC-gépek koordináta-rendszerei. 

CNC-gép felépítése, működése, részegységei. 

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás. 

Szerszámkorrekció. 

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél. 

A DIN 66025 utasításkészlete 

– programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M 

speciális karakterek: %; (; ); / 

– útfeltételek (előkészítő funkciók): G 

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z 

– interpolációs paraméterek: I; J; K 

– technológiai utasítások: F; S; T 
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A mondatfelépítés szabályai. 

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, munkaterv), 

kitöltésük módja. 

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, furatmegmunkálás, 

esztergálás. 

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, simító 

esztergálás. 

A vezérlés felépítése, működése. 

– a vezérlés főbb részei 

– a vezérlő kezelése 

– a vezérlő üzenetei. 

CNC-szerszámgép kezelési műveletei. 

A szerszámgép üzembe helyezése. 

Az üzemmódok jellemzői és alkalmazása. 

Biztonságtechnikai tudnivalók. 

Gyártás CNC gépen. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10170-12 azonosító számú Gyártástervezés és gyártásirányítás 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Gyártástervezés és gyártásirányítás tantárgy     

 208 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gyártástervezés és gyártásirányítás elméleti tantárgy célja, hogy a szakmai 

alapozó tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a 

tanulók jártasságát a gépipari tervezések megvalósításában. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó 

feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika, 

kémia, fizika, informatika vonatkozó témaköreinek használata.  

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Gyártástervezés        

 32 óra 

A gyártástervezés, gyártás-előkészítés feladatai. 

A technológiai folyamatok gazdaságossági követelményei. 

Gyártási rendszerek összefüggése. 

A gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei. 

A gyártástervezés dokumentációi. 

A technológiai tervezés előkészítése. 

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból. 

A technológiai folyamat elvi vázlata. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendjének meghatározása, tervezése. 

Technológiai paraméterek számítása. 

A különböző megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia előírása. 

A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása. 

Méretek és tűrések meghatározása. 

Bázisválasztás. 

A munkadarab helyzetmeghatározása. 

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése. 

A szükséges hőkezelések megtervezése. 

A gazdaságosság figyelembevételével az előgyártmány kiválasztása. 

A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása, amelynek során elemzi az 

alkatrész rajzán szereplő előírásokat, az egyes gyártási eljárásokkal teljesíthető 

paramétereket, a szükséges technikai és gazdasági feltételeket. 
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A technológiai folyamat műveleti sorrendjének, a technológiai folyamatot alkotó 

egyes műveletek megtervezése. 

Az egyes műveletek előtti állapot meghatározása a szükséges ráhagyások, 

hozzáadások, valamint műveleti méretek és tűrések felvételével. 

A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása. 

A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke. 

Fő- és mellékidők kiszámítása. 

A gyártástervezés dokumentációi. 

 

1.3.2. Szereléstechnológia        

 32 óra 

A szerelés alapfogalmai. 

A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata. 

A szerelési családfa felépítése, elemei. 

A szerelési vázlat, szerelési módszerek, a szerelés szervezése, a szerelőüzemek 

tervezésének szempontjai. 

A géprajz jelképes ábrázolásainak alkalmazása. 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája. 

Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, szerelési utasítás, 

ellenőrzési utasítás stb.) készítése. 

Szerszám, eszköz és segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe. 

Kötések létrehozása: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal záró kötések, 

csavarkötés. 

Hegesztés, forrasztás fogalma. 

A hegesztési varrat és a kötés kialakulása.  

Hegesztési hibák. 

A hegesztő eljárások csoportosítása, biztonságtechnikája. 

Gázhegesztés, lángvágás technológiája. 

Villamos ívhegesztés technológiája. 

Ellenálláshegesztés technológiája. 

Forrasztás. 

Kiegyensúlyozás elve, folyamata. 

A szerelés gépei. 

Szerelési tervek készítése. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

 

1.3.3. Képlékenyalakítás        

 32 óra 

A forgácsolásnélküli alakító technológiák csoportosítása, jellemzése. 

A képlékenyalakítás elméleti alapjai. 

Melegalakító eljárások: 
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- Kovácsolás és sajtolás. 

- Hengerlés. 

- Csőgyártás, melegfolyatás. 

Öntési eljárások.  

Öntvényhibák, az öntvénygyártás balesetvédelmi előírásai. 

Kovácsolás. 

A hengerlés szerszámai, gépei. 

A hengerlés technológiája. 

A hegesztés általános jellemzése. 

Gázhegesztés és lángvágás technológiája. 

Az ívhegesztés technológiája. 

A különböző sajtoló hegesztés technológiái. 

A forrasztás alapelve, technológiája. 

A ragasztás elve, folyamata. 

A porkohászat. 

Anyagszükséglet, előgyártmány (félgyártmány) meghatározása, kiválasztása 

képlékeny alakításkor. 

Az alakító erő számítása képlékeny hidegalakítás esetében. 

A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai. 

A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, biztonságtechnikai 

követelmények. 

A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre 

végzett műveletek szerint, az elérhető pontosság). 

Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos anyagfelhasználás, 

sávterv, a szerszám nyomásközéppontja. 

A mélyhúzószerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós szerszámok, 

ráncfogó. 

típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a 

húzórés, az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele). 

 

1.3.4. CAD rajzolás         

 16 óra 

CAD-CAM rendszerek elvének ismertetése. 

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek kihasználása az alkatrészek tervezésekor. 

CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése a műszaki ábrázolás szabályainak 

használatával. 

Egy CAD/CAM-oktató szoftveren keresztül a tanulók megismerik a 

számítógéppel segített tervezés és gyártás alapelemeit. 

A munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus rajzolása. 

A hardver és szoftver alapjai a gyártási részben. 

Az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program elkészítése, 

szimulációs és adatátviteli lehetőséggel. 
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Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártási folyamatának 

lépéseinek szimulálása. 

 

1.3.5. Gyártócella         

 32 óra 

A CIM – gyártócella. 

Felhasználói programok (CAD, CAD-CAM, irodai programcsomag stb.) ismerete, 

használata a gépészeti gyakorlatban. 

Az automatizált gyártás bemutatása, egy CIM-rendszeren történő 

munkadarabgyártás folyamata. 

A munkadarabok tervezési, gyártási, ellenőrzési lépései, megvalósításának 

lehetséges módja. 

Egy adott CAD/CAM-program felépítés,, alkalmazásának lehetősége egy 

gyártócellában készítendő darab megmunkálásakor. 

CNC-gépek összekapcsolási feltételei, ipari robottal történő gépkiszolgálás 

alapvető megoldásai. 

A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek meghatározása (CIM, CAD, 

CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM rendszer). 

Az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM tervezése. 

Gyártási folyamat meghatározása 

CNC-gépek CAD/CAM csatolása, beállítási, paraméterezési, szerszámozási 

alapismeretek. 

FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAM tervezőrendszerekkel. 

Az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: termelékenységi, 

jövedelmezőségi kérdések elemzése 

FMS 

Az FMS mint a CIM alrendszere. 

Egy teljes CIM-rendszer elemzése. 

A gyártócellára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások 

előírása. 

 

1.3.6. Gyártásirányítás        

 32 óra 

Gazdasági, pénzügyi és jogi alapfogalmak. 

A Polgári törvénykönyv. 

Vállalati és vállalkozási formák. 

Vállalkozás beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei. 

Adójogszabályok. 

Adózási általános ismeretek (fogalmi meghatározások, alapfogalmak). 

Személyi jövedelemadó. 

Társasági adó. 

Általános forgalmi adó. 

Vállalkozói szerződések tartalma és formai követelményei. 

Beruházási tevékenységek folyamata. 
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Vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó külső és belső tényezők. 

Munkahelytervezés, szervezés kérdések. 

Anyaggazdálkodás folyamatai, a folyamatos anyagellátás feltételei. 

Létszámelemzés módszerei és mutatói. 

A költségek értelmezése a vállalkozásoknál. 

A költségelemzés. 

Vállalkozások pénzforgalma. 

Vállalkozások és a bankrendszer kapcsolata. 

Banki tevékenységek a vállalkozások működésében (bankügyletek). 

Üzleti terv készítése. 

Vállalkozások nyilvántartásai, gazdasági tevékenységük elemzése, tervezése. 

Munkajogi kérdések. 

A Munka törvénykönyve. 

Munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei. 

Vezetési stílusok. 

Kommunikáció a vállalkozás során. 

Tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetése. 

 

1.3.7. Korszerű szerszámgépek       

 32 óra 

CNC-gép felépítése, működése, részegységei. 

A vezérlés felépítése, a vezérlés főbb részei, a vezérlő kezelése, a vezérlő üzenetei. 

FMS-megmunkáló cellák. 

FMS-szerszámozás, készülékezés. 

CNC-géptípusok, jellemzőik, programozási sajátosságok, rendszerbe illesztési 

(INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése, adatátviteli beállítások. 

Az ellenőrzés végrehajtása. 

Pozicionálás a szerszámgépeken. 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés). 

Az üzemmód kiválasztása. 

Referenciapont felvétele. 

Az ellenőrzés paramétereinek beállítása. 

A grafikus ellenőrzés szabályai 

A megmunkálás CNC-programjának ellenőrzése. 

Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken, nullpont-tárolók. 

Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken. 

Pozíciókijelző jelentése a szerszámgépeken. 

A CNC-gépet beállítja az új munkadarab gyártására. 

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes 

adatátviteli rendszeren keresztül. 

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot. 

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 

Cella kiszolgáló robot: betanítási, programozási mód ismertetése, adat, 

programkezelés, továbbítás, tárolás lehetőségei, robot érzékelők fajtái, 



288 

működésük, bekötési jellemzőik, munkadarab-, szerszám-megfogó szerkezetek, 

egyéb (pl. szerelőrobotok). 

Az adott szimulációs szoftver filozófiája, felépítése és kezelése. 

Az adott vezérlésszimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, tesztelési 

szinten. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne: 

 Tanterem, számítógépterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

2. Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat tantárgy    

 128 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat tantárgy célja, hogy a szakmai 

alapozó tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a 

tanulók jártasságát a gépipari tervezések megvalósításában. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó 

feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika, 

kémia, fizika és az informatika vonatkozó témaköreinek használata.  

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Gyártástervezés        

 32 óra 

A technológiai tervezés adott munkadarab elkészítéséhez. 

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból. 

A technológiai folyamat műveleti sorrendje. 

A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása. 

Méretek és tűrések meghatározása. 

Bázisválasztás. 

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése. 

Technológiai paraméterek számítása, kiválasztása. 

A rendelkezésre álló CAD program felhasználásával alkatrészrajzok készítése.  

Az alkatrészek CAD/CAM-gyártási folyamatának megtervezése. 
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2.3.2. CAD rajzolás        

 16 óra 

A rendelkezésre álló CAD program megismerése. 

A CAD program lehetőségeinek használása az alkatrészek rajzolásakor. 

CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése a műszaki ábrázolás szabályainak 

használatával. 

A munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus rajzolása. 

Az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program elkészítése, 

szimulációs és adatátviteli lehetőséggel. 

Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártási folyamatának 

lépéseinek szimulálása. 

 

2.3.3. Szereléstechnológia       

 16 óra 

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája. 

Kötések létrehozása: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal záró kötések, 

csavarkötés. 

A hegesztési varrat és a kötés kialakulása.  

Hegesztési hibák. 

Gázhegesztés, lángvágás technológiája. 

Villamos ívhegesztés technológiája. 

Ellenálláshegesztés technológiája. 

Forrasztás. 

Szerelési dokumentáció összeállítása. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés. 

A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi utasítások előírása. 

 

2.3.4. SPC mérés         

 64 óra 

 Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki 

dokumentációk készítésénél. 

 Folyamatképesség-vizsgálatok megvalósítása 

 A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, 

alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai. 

 A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és végellenőrzését 

végzi 

 Minőségképesség vizsgálat elve, menete: gép beállítása, próbasorozat 

gyártása, vizsgált jellemző mérése, statisztikai jellemzők számítása, a 

tűrésmező és a szórás összevetése, Cm Cmk érték megállapítása. 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 
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Tanműhely, vagy gazdálkodó szervezet 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

A 10171-12 azonosító számú Karbantartás és üzemvitel megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

1.Szerszámgépek karbantartása tantárgy      

 128 óra 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A Szerszámgépek karbantartása elméleti tantárgy célja, hogy a gépészet szakmai 

területén alkalmazott gépek, berendezések, eszközök folyamatos működésének 

biztosítását megismertesse a tanulókkal. Ennek birtokában a tanulók képesek 

lesznek a megfelelő szerszámgép kiválasztására, ellenőrzésére. 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, a Gépészeti alapozó 

feladatok, a Mérőtermi feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti 

kerettanterv matematika, kémia, fizika és az informatika vonatkozó témaköreinek 

használata.  

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. . Szerszámgépek karbantartása      

 32 óra 

A karbantartási folyamat megtervezése a gépkönyv alapján. 

Karbantartás elmélete, az üzemfenntartás szükségessége, műveletei. 

A karbantartás jelentősége, a karbantartás új értelmezése. 

A karbantartási rendszer műszaki eszközei, a karbantartási műveletek definíciói. 

Karbantartási stratégiák. 

Az RCM megbízhatóság központú karbantartás és a TPM teljes körű hatékony 

karbantartás. 

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gyártása, 

feleletvédelem). 

A szerelés gépei, szerszámai. 

Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv, szerelési 

műveleti utasítás. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 
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Gépelemek szerelésének szempontjai műveletközi ellenőrzések. 

A javításnál alkalmazott technológiák. 

Anyagmozgatás szereléskor. 

Biztonságtechnikai követelmények kialakítása szereléskor. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése. 

Forgácsoló szerszámgépek karbantartása. 

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek, 

műszerek és anyagok. 

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján. 

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, javítása. 

Új technológiák bevezetésének folyamata. 

 

1.3.2. Géptelepítés         

 32 óra 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések telepítésekor, 

átvételekor. 

A karbantartást követő gépátvétel folyamata. 

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv szerinti 

kialakítása. 

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának megvalósítása. 

A működéshez szükséges energiaellátás kialakítása. 

Az automatizált berendezések kezelése. 

A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, ellenőrzése. 

Sajátpontossági vizsgálatok. 

Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

A mérési dokumentáció elkészítése. 

Gépek, berendezések minőségképesség vizsgálatai: gépek beállítása, próbasorozat 

gyártása. 

A vizsgált jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokumentálása. 

A számított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szórás összehasonlítása a 

gépkönyv előírásaival. 

Az új gépek, berendezések, technológiák telepítése. 

A szükséges munkavédelmi feladatok alkalmazása. 

A munkabiztonsági eszközök, felszerelések előírásszerű használata. 

 

1.3.3. Irányítástechnika        

 32 óra 

Az irányítástechnika alapjai. 

Az irányítási rendszer. 
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Az irányítás célja, jelképes ábrázolása. 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen. 

Vezérléstechnika alapja, részei, jellemzői. 

A vezérlések fajtái.  

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai. 

Pneumatikus alapvezérlések kialakítása, jellemzői. 

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése. 

Elektropneumatikus vezérlések. 

A hidraulikus vezérlési rendszer felépítése, jellemzői. 

A hidraulikus rendszer elemei. 

Hidraulikus vezérlések. 

A villamos vezérlések kialakítása, jellemzői. 

Villamos gépek vezérlési feladatai. 

A programvezérlés elve. 

Szabadon programozható vezérlők jellemzése, alkalmazása. 

Szabályozástechnika. 

A szabályozási kör és részei. 

Szabályozások, vezérlések típusai. 

A szabályozások felosztása. 

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása. 

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható berendezésekkel. 

Robottechnika alapjai, alkalmazása a gépészet szakterületen. 

A robotok felépítése, jellemzőinek meghatározása. 

Az ipari robotok szerkezeti elemei. 

 Az ipari robotok irányítástechnikája (irányítási módok, vezérlő rendszerek). 

 

1.3.4. Villamos gépek        

 32 óra 

A transzformátorok működési elve. 

Transzformátorok szerkezeti felépítése. 

Üresjárás, terhelés, rövidzárás jellemzése. 

Háromfázisú kapcsolások. 

Különleges transzformátorok: takarékkapcsolású transzformátor. 

Szinkrongépek szerkezeti felépítése, működési elve. 

Szinkronmotorok alkalmazása. 

A szinkron kompenzátor. 

Az aszinkron gépek szerkezeti felépítése, működési elve. 

Energiaátalakulás folyamata az aszinkron motorban. 

A szlip értelmezése, meghatározása. 
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A kördiagram és a nyomatéki görbe értelmezése. 

Aszinkron motorok (csúszógyűrűs és rövidre zárt forgórészű) indítása. 

Aszinkron motorok forgásirány váltása. 

Aszinkron motorok alkalmazása. 

Egyenáramú motorok működési elve, tulajdonságai. 

Soros, párhuzamos és vegyes gerjesztésű motorok felépítése, jellemzése 

(jelleggörbék). 

Egyenáramú motorok üzemi tulajdonságai. 

A motorok, generátorok kiválasztásának szempontjai. 

A gépiparban alkalmazott villamos gépek. 

A gépiparban alkalmazott villamos hálózatok. 

A villamos hálózatok csoportosítása, jellemzői. 

A háromfázisú szigetelt hálózat jellemzése. 

Tartalék-energia ellátása. 

Világítástechnikai alkalmazások jellemzői. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

2. Szerszámgépek karbantartása gyakorlat tantárgy    

 128 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A Szerszámgépek karbantartása gyakorlati tantárgy célja, hogy az elméleti 

ismereteket felhasználva a tanulók képesek legyenek a megfelelő szerszámgép 

kiválasztására, ellenőrzésére, a műszaki mérések gyakorlati megvalósítására. 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, a Gépészeti alapozó 

feladatok, a Mérőtermi feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti 

kerettanterv matematika, kémia, fizika és az informatika vonatkozó témaköreinek 

használata.  

 

2.3. Témakörök 
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2.3.1. Szerszámgépek karbantartása      

 32 óra 

Szerszámgép átvételi előírásai. 

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gyártása, 

feleletvédelem) végzése. 

A szerelés gépei, szerszámai. 

Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv, szerelési 

műveleti utasítás. 

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása. 

Biztonságtechnikai követelmények alkalmazása szereléskor. 

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése, dokumentálása. 

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek, 

műszerek és anyagok kiválasztása, használata. 

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján. 

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, javítása. 

Szerszámgépek (eszterga-, fúró-, marógépek) sajátpontossági vizsgálatai. 

Minőségképesség vizsgálatok elvégzése, dokumentálása. 

 

2.3.2. Géptelepítés         

 32 óra 

Szerszámgép átvételi előírásainak alkalmazása. 

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések telepítésekor, 

átvételekor. 

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv szerinti 

kialakítása. 

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának megvalósítása. 

Az automatizált berendezések kezelése. 

A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, ellenőrzése. 

Sajátpontossági vizsgálatok végzése. 

Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. 

Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének vizsgálata. 

Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata. 

A mérési dokumentáció elkészítése. 

A vizsgált jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokumentálása. 

A számított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szórás összehasonlítása a 

gépkönyv előírásaival. 

A szükséges munkavédelmi feladatok alkalmazása. 

A munkabiztonsági eszközök, felszerelések előírásszerű használata. 
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2.3.3. Irányítástechnika        

 32 óra 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen. 

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések kialakítása. 

Pneumatikus alapvezérlések megvalósítása. 

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése. 

A hidraulikus vezérlési rendszer megvalósítása. 

A hidraulikus rendszer elemei. 

A villamos vezérlések gyakorlati kialakítása, jellemzése. 

Villamos gépek vezérlése. 

A programvezérlés elve. 

Szabadon programozható vezérlők gyakorlati alkalmazása. 

A szabályozási kör és részeinek gyakorlati megvalósítása. 

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása. 

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható berendezésekkel. 

Robottechnika alapjai, alkalmazása a gépészet szakterületen. 

A robotok felépítése, jellemzőinek meghatározása, programozása. 

Az ipari robotok irányítástechnikája (irányítási módok, vezérlő rendszerek). 

Mechanikus, pneumetikus, hidraulikus és villamos vezérlések gyakorlata. 

Mérési dokumentáció készítése. 

 

2.3.4. Villamos gépek        

 32 óra 

Transzformátorok szerkezeti felépítése, mérése. 

Üresjárás, terhelés, rövidzárás gyakorlati megvalósítása. 

Háromfázisú kapcsolások kialakítása. 

Szinkronmotorok alkalmazása a gyakorlatban. 

A szinkron kompenzátor. 

Energiaátalakulás folyamata az aszinkron motorban. 

A szlip értelmezése, meghatározása. 

A kördiagram és a nyomatéki görbe felvétele, értékelése. 

Aszinkron motorok (csúszógyűrűs és rövidre zárt forgórészű) indítása, mérése. 

Egyenáramú motorok alkalmazása a gyakorlatban. 

Soros, párhuzamos és vegyes gerjesztésű motorok jelleggörbéinek felvétele. 

Egyenáramú motorok üzemi tulajdonságai. 

A villamos hálózatok kialakítása, jellemzői. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Labor, műhely, tanterem 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Megismerni az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és 

szervezési feltételeit, ismeri a baleset és foglalkozási megbetegedések fogalmát, a 

munkavégzés kockázatait. 

Elsajátítani a biztonsági szín- és alakjelek valamint , a munka eszközök biztonságos 

használatát. 

 

A 11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű modul 

 

A továbbhaladás feltételei:: 

A tanuló megismerte a munkavállaló jogait, munkavállaló kötelezettségeit, 

munkavállaló felelősségét, foglalkoztatási formákat, speciális jogviszonyokat 

(önkéntes munka, diákmunka), álláskeresési módszereket. Megtanulta a vállalkozások 

létrehozása és működtetésének módszereit, munkaügyekkel, munkavállalással, 

munkaviszonnyal kapcsolatos alapismereteket. Megismerte a munkapiac sajátosságait 

(munkanélküliség). 

 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló 

 szakmai önéletrajzot és motivációs levelet megír 

 kommunikál egy szakmai állásinterjún 

 bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 

 alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt. 

 

 

10162-12  Gépészeti alapozó feladatok modul 

Műszaki dokumentáció 

 A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja egyszerű síkmértani szerkesztéseket elvégezni  

 Ismerje a rajzkészítés eszközeit, módjait. 
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 Tudjon szabadkézi vázlatokat készíteni. 

 A tanév folyamán készítendő feladatokat értékelésre adja le. 

 

Szakrajz  

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja olvasni és értelmezni az egyszerű rajzokat. 

 Ismerje a Magyar Szabvány előírásai. 

 Tudjon egyszerű alkatrészekről szabadkézi vázlatrajzokat készíteni. 

 Legyen jártas a diagramok olvasásában, értelmezésében 

 Az évközi rajzfeladatokat készítse el és adja le értékelésre. 

 

 Géprajzi ismeretek 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudjon gépészeti rajzokat értelmezni. 

 Ismerje a gépészetben használatos mértékegységeket 

 Ismerje a rajzkészítés eszközeit, módjait. 

 Tudjon szabadkézi vázlatokat készíteni egyszerű gépalkatrészekről. 

 Ismerje a diagramok olvasását értelmezést. 

 A tanév folyamán készítendő feladatokat értékelésre adja le. 

 

Gépészeti alapmérések  

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja tanulmányozni a technológiára vonatkozó dokumentumokat 

 Ismerje a Magyar Szabvány előírásai. 

 Ismerje a műszaki mérés eszközeit, hosszméretek, szögméretek mérését. 

 Tudjon gépészeti alapméréseket végezni 

 Legyen jártas a mérési utasítások olvasásában, értelmezésében, jegyzőkönyvek 

készítésében 

 

Anyagismeret 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a nemfémes anyagok jellemzőit, felhasználási területeit. 

 Ismerje a fémes anyagokat, és ötvözeteiket. 

 Ismerje az egyes gépipari technológiákat. 

 Képes legyen a technológiákról, technológiai hibákról beszélni. 

 

Anyagvizsgálat 
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A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a különböző anyagvizsgálati módszereket 

 tudjon különböző méréseket elvégezni 

 tudjon mérési dokumentációkat, jegyzőkönyveket készíteni 

 

Anyagjelölés 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a szabványok, műszaki táblázatok, katalógusok használatát. 

 Ismerje az anyagkiválasztás szempontjait. 

 Ismerje fel az adott fémek jelöléseit az MSZ és EN szerint. 

 Legyen képes a megfelelő anyagokat az adott táblázatokból, szabványokból 

kikeresni. 

 

Gépészeti alapszerelések 

A továbbhaladás feltétele: 

 Szerelési dokumentáció összeállítása 

 Jellegzetes szerelési eljárások technológiája, szerszám, eszköz és segédanyag- 

szükséglete, alkalmazásának ismeret 

 Különböző gépelemek szerelésének ismerete 

 

 CAD alkalmazás 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudjon egyszerű gépészeti rajzokat készíteni, olvasni és értelmezni. 

 Tudjon alkatrészről szabadkézi vázlatrajzot készíteni.  

 Ismerje és tudja használni az alkalmazói programokat (Word, Excel, PowerPoint).  

 Tudja használni az AutoCad és EdgeCam programokat 

 El tudja készíteni a kiadott feladatokat és azokat a megfelelő formátumban  le is 

adja. 

 

Kézi forgácsolás 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja értelmezni a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentációkat. 

 Ismerje a használatos gépeket, szerszámokat, befogó eszközöket. 

 Tudjon mérőeszközökkel mérési feladatokat végezni. 

 A munka során alakítsa a munkadarabot kézi forgácsolási eljárásokkal a 

műhelyrajzok alapján. 
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 Létesítsen oldható és nem oldható kötéseket. 

 Alkalmazza a munkavédelmi előírásokat. 

 

 

Gépi forgácsolás I. 

A továbbhaladás feltétele: 

 Esztergálás technológiájának ismerete 

 Esztergagép felépítésének ismerete  

 Palástfelület esztergálásának ismerete 

 Felületek különleges kidolgozásának, technológiájának ismerete  

 Kúp- és alakfelületek esztergálása, külső és belső kúpok készítésének, 

technológiájának ismerete 

 Menetesztergálás technológiájának ismerete 

 Gyalulás, vésés technológiájának ismerete 

 Marás technológiájának ismerete 

 

Gépi forgácsolás II. 

A továbbhaladás feltétele: 

 tanév folyamán elsajátítja a forgácsolási alapfogalmakat, műveleteket, 

technológiákat 

 tanév folyamán elsajátítja gépi forgácsolás technológiájának, eszközeit 

  tanév folyamán elsajátítja gépi forgácsoló alapeljárások gépeit, szerszámait 

 tanév folyamán elsajátítja a forgácsolási alapfogalmakat, műveleteket, 

technológiákat 

 tanév folyamán elsajátítja gépi forgácsolás technológiájának, eszközeit 

  tanév folyamán elsajátítja gépi forgácsoló alapeljárások gépeit, szerszámait 

 Fúrás, furatmegmunkálás technológiájának ismerete 

 Köszörülés, finom felületi megmunkálások technológiájának ismerete 

 

Műszaki mechanika 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja a síkbeli erőrendszerek jellemzőit 

 Ismerje a mértékegységeket  

 Tudja értelmezni a különböző mechanikai szerkezetek igénybevételeit. 

 Tudja meghatározni számítással az igénybevételek hatását. 

 Legyen jártas a szabványok olvasásában, értelmezésében, jegyzőkönyvek 

készítésében 
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Gépelemek 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a különböző kötési módszereket 

 tudja méretezni a szükséges kötőelemeket 

 ismerje a tengelykötéseket, azok méretezését 

 Ismerje a különböző hajtásokat 

 Ismerje a tengelykapcsoló, fékek működését 

 

Hajtások 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a különböző hajtási módszereket 

 Tudja méretezni, vagy kiválasztani a hajtásban részvevő gépelemeket 

 Ismerje a különböző mechanizmusokat 

 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat 

Műszaki dokumentáció gyakorlat 

 Tudja az alapszerkesztéseket, felvételi vázlatok alapján 

 Ismerje a műhelyrajzok sajátosságait 

 Legyen jártas az alkatrészrajzok elkészítésében 

 ismerje az elektronikus dokumentáció lehetőségeit 

 

Gépészeti alapmérések 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja tanulmányozni a technológiára vonatkozó dokumentumokat 

 Ismerje a Magyar Szabvány előírásai. 

 Ismerje a műszaki mérés eszközeit, hosszméretek, szögméretek mérését. 

 Tudjon gépészeti alapméréseket végezni 

 Legyen jártas a mérési utasítások olvasásában, értelmezésében, jegyzőkönyvek 

készítésében 

 

Anyagvizsgálat gyakorlat 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a különböző anyagvizsgálati módszereket 

 tudjon különböző méréseket elvégezni 

 tudjon mérési dokumentációkat, jegyzőkönyveket készíteni 
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Anyagvizsgálat gyakorlat II. 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a különböző anyagvizsgálati módszereket 

 tudjon különböző méréseket elvégezni 

 tudjon mérési dokumentációkat, jegyzőkönyveket készíteni 

 

Kézi forgácsolás gyakorlat 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja értelmezni a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentációkat. 

 Ismerje a használatos gépeket, szerszámokat, befogó eszközöket. 

 Tudjon mérőeszközökkel mérési feladatokat végezni. 

 A munka során alakítsa a munkadarabot kézi forgácsolási eljárásokkal a 

műhelyrajzok alapján. 

 Létesítsen oldható és nem oldható kötéseket. 

 Alkalmazza a munkavédelmi előírásokat. 

 

Gépi forgácsolás gyakorlat 

A továbbhaladás feltétele: 

 tanév folyamán elsajátítja a forgácsolási alapfogalmakat, műveleteket, 

technológiákat 

 tanév folyamán elsajátítja gépi forgácsolás technológiájának, eszközeit 

 tanév folyamán elsajátítja gépi forgácsoló alapeljárások gépeit, szerszámait 

 

10172-12   Mérőtermi feladatok                                     

 Geometriai mérések 

A továbbhaladás feltétele: 

 Tudja tanulmányozni a technológiára vonatkozó dokumentumokat 

 Ismerje a Magyar Szabvány előírásait 

 Ismerje a műszaki mérés eszközeit, hosszméretek, szögméretek mérését. 

 Tudjon gépészeti alapméréseket végezni 

 Ismerje a mérőeszközök hitelesítési módjait 

 Legyen jártas a mérési utasítások olvasásában, értelmezésében, jegyzőkönyvek 

készítésében 
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Villamos mérések  

A továbbhaladás feltétele: 

 ismerje az alapvető villamos mérőműszereket 

 ismerje az egyes villamos géptípusok működési elveit 

 tisztában legyen a gépek üzemi viszonyaival, indítási módjaival 

 a jelleggörbéket tudja értelmezni 

 ismerje a mérési dokumentációkat 

 

 Összetett mechanikai technológiai vizsgálatok 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a mikroszkópos anyagvizsgálati módokat 

 Legyen jártas a szerszámgépek pontossági vizsgálatában 

 Ismerje a műszaki dokumentáció készítésének számítógépes lehetőségeit 

 

Műszaki mérés gyakorlat 

Geometriai mérések 

Anyagvizsgálat 

Villamos mérések 

Nagypontosságú mérések 

Szerszámgépek pontossága 

 

10169-12 Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken 

Forgácsolási alapismeretek tantárgy 

Forgácsolási alapismeretek 

A továbbhaladás feltétele: 

 A forgácsolás fogalmainak ismerete 

 A forgácsoló mozgások modelljének ismerete. 

 Munkadarab és szerszám befogásának tervezése, méretezésének ismeretes 

 Az esztergálás technológiájának ismerete 

 A gyalulás, vésés technológiájának ismerete 

 A fúrás, furatmegmunkálás technológiájának ismerete 

 A marás technológiájának ismerete 

 A fogazás, a fogaskerékgyártás technológiájának ismerete 
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 A köszörülés technológiájának ismerete 

 A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása a különböző 

technológiák esetében. 

 Megmunkálások tervezése, technológiai adatok meghatározása adott technológiai 

folyamatra 

 

Anyagválasztás 

A továbbhaladás feltétele: 

 Az ipari vasötvözetek csoportosításának elsajátítása 

 Kétalkotós ötvözetrendszerek állapotábráinak ismerete 

 Acélok, Öntött vasak szabványos jelölések, MSZ és EN szerinti ismerete 

 Az alumínium és alumíniumötvözetek ismerete, osztályozása és jelölései az MSZ 

és EN szerint. 

 A réz és rézötvözetek anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 

szerint. 

 Az ón, ólom és a horgany ötvözők anyagainak ismerete, jelölési rendszerének 

ismerete MSZ és EN szerint. 

 Hőkezelési eljárások ismerete, technológia előírásának ismerete 

 Technológiának megfelelő hűtő - kenőanyagok kiválasztása 

 

 Forgácsoló alapeljárások tervezése 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a forgácsolási alapfogalmakat 

 Ismerje a forgácsolás szerszámait, gépeit 

 Tudjon forgácsolástechnikai számításokat végezni 

 Ismerje a szerszámok élettartamát befolyásoló tényezőket 

 Ismerje a fogazási eljárásokat 

 Ismerje a finomfelületi megmunkálásokat 

 

CNC alapismeretek 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a gépiparban használatos CNC gépek működési elvét 

 Tudjon kontúrkövetéssel programot írni 

 Ismerje a különböző programozási módokat 

 Ismerje a szerszámkorrekció módjait 

 Tudjon útinformációkat adni jellegzetes mozgástípusú gépeknél 

 Ismerje a ciklusok lehetőségei 

 Tudjon dokumentációkat készíteni (felfogási terv, szerszám útterv) 
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Forgácsolási alapismeretek gyakorlat 

Forgácsolási alapismeretek 

A továbbhaladás feltétele: 

 tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára 

vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, 

műszaki leírás, gépkönyv stb.) 

 alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 

gyalulás, vésés, köszörülés) 

 határozott, pontos gépészeti rajz olvasása. értelmezése, készítése 

 gépi forgácsoló eljárások gépeinek kezelése, gépek, szerszámok kiválasztása 

 előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket 

 

CNC programozás 

A továbbhaladás feltétele: 

 szerszámok, gépek biztonságos használata 

 előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket 

 gépészeti rajz olvasása, értelmezés, alkatrészrajz készítése, szabadkézi 

vázlatkészítés 

 önállóság, magabiztos gépkezelés  

 

CNC gyártás 

A továbbhaladás feltétele: 

 szerszámok, gépek biztonságos használata 

 előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket 

 gépészeti rajz olvasása, értelmezés, alkatrészrajz készítése, szabadkézi 

vázlatkészítés 

 önállóság, magabiztos gépkezelés  

 

10170-12 Gyártástervezés és gyártásirányítás 
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Gyártástervezés és gyártásirányítás 

Gyártástervezés 

A továbbhaladás feltétele: 

 Jellegzetes megmunkálási módok ismerete, technológia meghatározása 

 A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása 

 A gyártástervezés dokumentációinak meghatározása, technológiai tervezés 

előkészítésének ismerete 

 A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke. A M – K–G –S - 

rendszer deformációjának ismerete 

 A hőkezelések helyének megtervezése, hőkezelés technológiai folyamatának 

megtervezése, műveleti utasítás elkészítése 

 

Szereléstechnológia 

A továbbhaladás feltétele: 

 Szerelési családfa ismerete, szerelési vázlat készítése 

 Szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv, szerelési műveleti utasítás készítése 

 Szerszám, eszköz és segédanyag-szükséglete meghatározása  

 Sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal záró kötések, csavarkötés,    

technológia utasításának elkészítése 

 Kiegyensúlyozás céljának, fajtáinak ismerete 

 Szerelés berendezéseinek, szerszámainak ismerete 

 Hegesztés, forrasztás, gázhegesztés, lángvágás technológiájának ismerete  

 A szerelőmunkák minőségi ellenőrzésének, végellenőrzésnek ismerete 

 

Képlékeny alakítás 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a különböző forgácsnélküli alakítás lehetőségeit 

 Ismerje a melegalakítás módjait 

 Ismerje a hidegalakítás lehetőségeit 

 Ismerje a hegesztési eljárásokat 

 Ismerje a porkohászat jellemzőit 

 Tudjon számításokat végezni mélyhúzásra, kivágásra 

 Tudjon sávterveket készíteni, gazdaságossági számításokat végezni 

 

CAD rajzolás 

A továbbhaladás feltétele: 
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 Ismerje meg a számítógéppel történő rajzolást 

 Tudja a programok használatának lehetőségeit tervezéskor 

 Ismerje a rajzi ábrázolás szabályait 

 Ismerje a hardver és a szoftver alapjait a gyártási rendszerben 

 

Gyártócella 

A továbbhaladás feltétele: 

 CAD/CAM szoftver alkalmazásának ismerete  

 Munkadarabok gyártófolyamatba illesztése 

 CÍM-FMS rendszer ismerete 

 CIM, CAD, CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM- rendszer fogalmak 

ismerete 

 

Gyártásirányítás 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a pénzügyi és jogi alapfogalmakat 

 Ismerje a vállalkozási formákat 

 Ismerje az adózás jogszabályait 

 Tudjon költségelemzést végezni 

 Ismerje a munkajogi előírásokat 

 Tudjon tárgyalni, értekezleteket levezetni 

 

Korszerű szerszámgépek 

A továbbhaladás feltétele: 

 CNC- gép felépítésének, működésének ismerete, 

 Az üzemmód kiválasztásának, referenciapont felvételének ismerete. 

 Az ellenőrzés paramétereinek beállítása, grafikus ellenőrzés szabályainak ismerete 

 A megmunkálás CNC-programjának ellenőrzésének ismerete 

 Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken, nullpont-tárolók ismerete 

 Szerszámkorrekció megadása ismerete a szerszámgépeken 

 Pozíciókijelző jelölésének ismerete a szerszámgépeken. 

 A CNC-gépet beállításának ismerete 

 Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes 

adatátviteli rendszeren keresztül adat átvitelének ismerete 

 Grafikusan tudja ellenőrzi a megmunkáló programot 

 FMS- alapfogalmak ismerete 

 FMS- megmunkáló cellák, FMS- szerszámozás, készülékezés ismerete 

 Anyag- szerszám- forgács- hulladékszállítás ismerete FMS rendszeren belül 
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 Palettázó rendszerek, raktárak alapformái, elhelyezési lehetőségeink ismerete 

 Gyártócella felépítésének ismerete 

 

Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat 

Gyártástervezés 

A továbbhaladás feltétele: 

 Jellegzetes megmunkálási módok ismerete, technológia meghatározása 

 A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása 

 A gyártástervezés dokumentációinak meghatározása, technológiai tervezés 

előkészítésének ismerete 

 A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke. A M – K–G –S - 

rendszer deformációjának ismerete 

 A hőkezelések helyének megtervezése, hőkezelés technológiai folyamatának 

megtervezése, műveleti utasítás elkészítése 

 

CAD rajzolás 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje meg a számítógéppel történő rajzolást 

 Tudja a programok használatának lehetőségeit tervezéskor 

 Ismerje a rajzi ábrázolás szabályait 

 Ismerje a hardver és a szoftver alapjait a gyártási rendszerben 

 

Szereléstechnológia 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a legfontosabb szerelési eljárásokat 

 Tudjon különböző kötéseket létrehozni (oldható, nem oldható kötések) 

 Tudjon szerelési dokumentációt létrehozni, elemezni 

 

SPC mérés 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje meg a számítógéppel történő mérés lehetőségét 

 Tudja a programok használatát 

 Ismerje a számítógéppel segített mérések módjait 

 Tudja a minőség-ellenőrzés korszerű gyakorlatát 

 Ismerje a statisztikai elemzések gyakorlati jelentőségét 

 Tudjon elemzéseket végezni, jegyzőkönyveket készíteni 
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10171-12 Karbantartás és üzemvitel 

Szerszámgépek karbantartása tantárgy 

Szerszámgépek karbantartása 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a karbantartási folyamat megtervezését gépkönyv alapján 

 Ismerje a karbantartási stratégiákat 

 Tudjon szerelési terveket készíteni 

 Ismerje a szerelésnél használatos szerszámokat, készülékeket 

 Ismerje a különböző pneumatikus és hidraulikus rendszereket 

 

Géptelepítés 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a szerszámgépek átvételi előírásait 

 Ismerje az alapozás, rezgéscsillapítás módszereit 

 Tudjon méréseket végezni, azokat dokumentálni 

 Ismerje a szükséges munkavédelmi előírásokat géptelepítésnél 

 

Irányítástechnika 

A továbbhaladás feltételei: 

 ismerje a pneumatikus és hidraulikus elemeket, rajzjeleket, alkalmazásuk módját 

 képes legyen pneumatikus alapvezérlések tervezésére, megépítésére 

 ismerje a villamos vezérlések rajzjeleit, motorvezérlési módokat 

 ismerje a PLC szerepét a vezérlési folyamatokban, tudjon egyszerű programot írni 

 ismerje a robotok fajtáit, mechanikai felépítését, programozási módjait 

 

Villamos gépek 

A továbbhaladás feltételei: 

 ismerje az egyes villamos géptípusok működési elveit 

 tisztában legyen a gépek üzemi viszonyaival 

 a jelleggörbéket tudja értelmezni 

 ismerje a villamos hálózatok paramétereit 

 

Szerszámgépek karbantartása gyakorlat 
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Szerszámgépek karbantartása 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a szerelés szerszámait, gépeit 

 Tudjon szerelési terveket készíteni 

 Ismerje a biztonságtechnikai előírásokat 

 Ismerje a szerszámgépek karbantartási igényét 

 

Géptelepítés 

A továbbhaladás feltétele: 

 Ismerje a szerszámgépek átvételi előírásait 

 Ismerje az alapozás, rezgéscsillapítás módszereit 

 Tudjon méréseket végezni, azokat dokumentálni 

 Ismerje a szükséges munkavédelmi előírásokat géptelepítésnél 

 

 

Irányítástechnika  

 
A továbbhaladás feltételei: 

 ismerje a pneumatikus és hidraulikus elemeket 

 képes legyen pneumatikus alapvezérlések tervezésére, megépítésére 

 ismerje a villamos vezérlések, PLC gyakorlati alkalmazását 

 tudjon robotot programozni  

 

 

Villamos gépek 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 ismerje a mérőműszerek alkalmazásának módjait 

 képes legyen a mérés összeállítására az eredmények értelmezésére 

 képes legyen a mért eredmények megfelelő dokumentálására a mérési 

jegyzőkönyvben 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 523 04 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 523 04 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 523 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Mechatronikai technikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot 

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén 

az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-

12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra 

meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő 

száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A képzés 9-12. évfolyamának tananyaga, óraszáma és követelményei, 

valamint az 1/13. évfolyam tananyaga, óraszáma és követelményei 

megegyeznek a Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés 

tananyagával, óraszámával és követelményeivel: 242. oldal. 
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A 10190-12 azonosító számú, Mechatronikai gépészeti feladatok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök 

 

 
1. Mechatronikai gépészeti feladatok tantárgy    256 óra +64 

óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

Az elméleti ismeretek birtokában a mechatronikai elemek szerelése, üzemeltetése és 

karbantartása. A tantárgy megismertet a mechatronikai berendezések 

részegységeivel, javításának lehetőségeivel. A tervezéshez és irányításhoz, 

mechatronikai elemek össze- és szétszereléséhez, gépek és rendszerek alkotórészeinek 

összeépítéséhez a gépészet, mechanika elemei. Alapvető szakmai számítások, 

méretezések. A gépiparban használt anyagok tulajdonságai, metallográfiai 

folyamatok. Nagypontosságú megmunkálások technológiái. Elektromos, 

pneumatikus és hidraulikus irányítások felépítése és tesztelése. Mechatronikai 

rendszerek, gépek programozása dokumentáció alapján. Ipari gyártórendszerek, 

gépek, mechatronikai berendezések felügyelése. Minőségbiztosítási rendszerek 

előírásainak alkalmazása, minőségellenőrzés. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika – az összes témakörben, a szakmai modulok közül a Gépészeti alapozó 

feladatok tantárgy. 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Műszaki rajz                       32 óra +32 

óra 

Ábrázolási módok: vetületi és axonometrikus ábrázolás. 

Méretmegadás, egyszerűsített ábrázolás. 

Testek ábrázolása, síkmértani és térmértani szerkesztések, áthatások. 

Ábrázolás képsíkrendszerben. 

Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete. 

Metszetek, szelvények, kitörés. 

A kapcsolási vázlat készítésének szabályai. 

A fémipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes 

alkalmazásának az ismerete. 

Menetes alkatrészek ábrázolása. 

Csavarok fajtái, adatai. 

Gépelemek ábrázolása. 

Tengely csapágyazott és hordozó felületeinek alak-, helyzet-, és mérettűrései. 

Felületi érdesség és minőség. 
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Összeállítási rajzok tanulmányozása. 

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes 

alkalmazásának az ismerete. 

Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése. 

Műszaki rajz, dokumentáció készítése, segédeszközök, informatikai 

berendezések használata. 

A szerkesztési rajz előírásainak ellenőrzése. 

Nomogramok, katalógusok, szabványok használata. 

 

1.3.2. CAD síkbeli ábrázolás       

 32óra 

Műszaki rajzok készítése számítógép segítségével. 

Számítógépes rajzoló programok, szoftvertelepítés. 

CAD program és más alkalmazások közti kapcsolatok, CAD program lehetőségei 

a műszaki dokumentációk készítésénél. 

Sablonfájlok készítése, személyre szabás. 

Rajzi szabványok betartása. 

Abszolút és relatív koordináta-rendszerek. 

Fóliaváltás, sokszögek, nagyítás, kiosztás. 

Méretmegadás beállításai, méretezés. 

Lemezterv készítése. 

Géprajzi egyszerűsítések. 

Vetületi elrendezés módosítása (félvetület, lyukkör). 

Részletek rajzolása (ismétlődő elemek, résznézet). 

Különleges ábrázolási módok (mozgó alkatrész szélső állása). 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

Attribútumok készítése. 

Összeállítási rajz készítése, nyomtatási technikák. 

CAD rajz fájl beillesztése más dokumentumokba. 

 

1.3.3. CAD térbeli ábrázolás       

 32óra 

3D sablonfájl, térbeli vonalak, ívek rajzolása, szint és vastagság megadása. 

Térelemek, térmértani alaptételek. 

Ábrázolási módszerek: perspektíva, axonometria, vetületek. 

Térelemek ábrázolása, transzformáció, metszési és méretes feladatok. 

Síklapú testek ábrázolása, síkmetszése, áthatása. 
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Síkgörbék, térgörbék, görbe felületek, vonalfelületek, forgástestek. 

Görbe felületű testek síkmetszése, áthatása. 

Térszemlélet fejlesztése számítógépes modellezés segítségével. 

Számítógépes térgeometria alapjai. 

Modellezési technikák, szoftver-hardver alapismeretek. 

Alkatrészek és szerelt egységek rajzainak készítése. 

Rajzolási alapismeretek, szabványos jelölések. 

Vetületek, metszetek, méretháló, szöveges utasítások. 

Jelképes ábrázolások: csavarmenetek, rugók, fogazatok, bordázat, ismétlődő 

részletek, hegesztési varratok ábrázolása. 

Szilárdtest létrehozása elemi testekből. 

Szilárdtest készítése forgatással, kihúzással. 

Letörés, lekerekítés. 

Renderelés, anyagok használata. 

Megvilágítási módok. 

 

1.3.4. Anyagismeret         

 32 óra 

Az anyagok csoportosítása alapanyagok, félkész termékek, hulladék és 

segédanyagok. 

A gépiparban használt anyagok. 

A fémes és nemfémes anyagok jellegzetes tulajdonságai. 

Metallográfiai folyamatok. 

Ötvözők, hatásuk a kristályszerkezetre. 

Vasötvözetek. 

Hőkezelés. 

Melegalakítások. 

Hidegalakító szerszámok anyaga. 

Gyorsacél és keményfém szerszámanyagok. 

Kivágó szerszámok anyaga. 

Hidegalakító szerszámok hőkezelése. 

Szerszámok hőkezelésének sajátosságai. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság. 

Hővezető képesség. 

A szerszámkészítéskor használatos eszközök és technológiák. 

Az anyagszabványok rendszere. 

A fémmegmunkálás technológiai műveletei. 

Anyagvizsgálati módszerek, szakítóvizsgálat, szilárdsági vizsgálatok, 

keménységmérés, alakíthatósági vizsgálatok. 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok. 

A korrózió fogalma a korrózióvédelem eszközeit aktív és passzív 

korrózióvédelem. 

Kenőanyagok fajtái, csoportosításuk. 
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Műanyagok, polimerek. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, 

alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása megmunkálása, 

alkalmazása. 

A minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei. 

 

1.3.5. Technológia         

 32óra 

Lemezmegmunkáló szerszámok készítése. 

Lemezalakító szerszámok felépítése és legfontosabb elemei. 

A képlékeny anyagalakítások alapfogalmai, csoportosításai, gépei, berendezései. 

Hidegalakítások: hajlítás, lyukasztás, mélyhúzás és kivágás. 

Képlékenyalakítás, sajtolás szerszámainak, gépi berendezéseinek működése. 

Melegalakítás, precíziós öntés, porkohászat. 

A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása. 

Szerelési műveletterv és műveleti utasítás. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

Munkafolyamat megtervezésének és irányításának elsajátítása. 

Kenőanyag adagolás, kenőberendezések. 

A forgácsolás alapfogalma, munkafolyamata, szerszámai, eszközei.. 

Az anyagok megmunkálásához szükséges szerszámok, eszközök, 

segédeszközök, gépek és mérőeszközök. 

Korszerű forgácsolási eljárások. 

CNC gépek, megmunkáló központok. 

Mozgásviszonyok (fő- és mellékmozgás). 

Megmunkálási pontosság. 

Ipari anyagok korróziós tulajdonságai. 

Ipari anyagok technológiai tulajdonságai. 

 

1.3.6. Gépelemek        32 óra +32  

óra 

Gépészeti méretezések. 

Igénybevétel, az alakváltozás, az anyagban ébredő feszültség és a 

feszültségeloszlás kapcsolata. 

Méretezési feladatok és méretellenőrzés. 

Hőmérsékletváltozás hatására létrejövő alakváltozások, feszültségek 

Kifáradási jelensége. 

Feszültséggyűjtő helyek. 

Tengelyszerű alkatrészek méretezése. 

Tartók méretezése. 

Szakmai számítások nyomaték meghatározására. 

Csavarás, nyírás, lehajlás. 

Gépipari kötések, szegecskötés, hegesztés, forrasztás, ragasztás, zsugorkötés. 
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Csavarmenetek, orsó-, anyamenetek, önzárás, csavarbiztosítási eljárások. 

Meghúzási nyomaték. 

Rugalmas szorítás. 

Megismeri az erőátviteli elemek és meghajtások működtetését. 

Oldható és nem oldható fémes kötések. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. 

A forrasztás művelete. 

Hegesztett kötések sajátosságai. 

Ékkötés, reteszkötés. 

Pattanó kötések fajtái. 

Rugók, funkciója, rugórendszerek, anyagaik. 

Tömítések. 

Gépészeti biztonságtechnika. 

 

1.3.7. Mechatronika         

 32 óra 

Mozgatóorsók. 

Lineáris vezetékek fajtái és szerelésük. 

Hajtások, hajtóművek és beállításuk. 

Golyós, görgős és futóvezetékek, nagy pontosságú golyósorsók. 

Csapágyak típusai, csapágykiválasztás, csapágykatalógusok. 

Gördülőcsapágyak beépítési megoldásai, szerelése. 

Hibrid lineáris vezetékek. 

Hidrosztatikus, hidrodinamikus és aerosztatikus csapágyak. 

Hajtások: dörzs, szíj, lánc, fogasszíj, fogaskerék, csigahajtás. 

Hajtóművek, funkciói, jellegzetes típusai, szerkezeti felépítésük, működésük. 

Elektromechanikus hajtóművek. 

Golyósorsós hajtás. 

Bolygógörgős hajtás. 

Pneumatikus és hidraulikus hajtások. 

Hibrid hajtások. 

Teljesítmény-nyomaték-, és fordulatszám átvitel törvényszerűségei. 

Hajtóművek, funkciói, jellegzetes típusai, szerkezeti felépítésük, működésük. 

Mechanikus, villamos, pneumatikus, hidraulikus, vegyes hajtóművek. 

Hullámhajtóművek, alkalmazásuk a robottechnikában. 

Fékek, rögzítők, tengelykapcsolók. 

Mechanikai kényszerek különböző fajtái, alkalmazási területei. 

Mozgásfajták, mozgás-átalakítók. 

Fékező, csillapító és szabályozó szerkezetek. 

Nyomatékátszármaztató hajtások fajtái. 

Az iparban alkalmazott tengelykapcsolók. 

Bütykös, indítókulcsos és csuklós megoldások, kétkezes indítás, Fényfüggönyök. 

Mechatronikai berendezések élesztési, üzembe helyezési jellemzői. 
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1.3.8. Robottechnika        

 32 óra 

Manipulátorok és robotok típusai, jellemzői, szerkezeti felépítésük. 

A robotok, mint mechatronikai egységek megismerése, felépítésükben 

alkalmazott alapvető egységek áttekintése. 

Robottechnikai alapok: alkalmazási terület, fajtái, jellemző felépítésük, 

csoportosításuk. 

Robotjellemzők, (mozgástér, hajtás, kinematikai szempontok szerint), 

pozicionálási folyamatok, szabadságfokok. 

Robotokban használatos végrehajtók, hajtóművek és útmérő rendszerek.  

Robotok megfogó szerkezetei, biztonságtechnikai eszközei. 

Pontvezérlés, pályamenti vezérlés, interpolációk. 

Ipari robotok programozása.  

Robotkezelési és alapszintű programozási gyakorlatok. 

Mobil robotok alkalmazása, jellemző felépítése, alkalmazott érzékelők. 

A robotok rendszerekben való működtetése. 

Robotok fajtái és mozgásviszonyai, alapmozgások. 

Szabadságfokok, mozgásterek. 

Hajtási, vezérlési módok. 

Koordinátarendszerek, jellegzetes pontok. 

Programozási módok és jellegzetességek, on-line, off-line. 

Programozási nyelvek. 

Utasítások. 

Szimulációk. 

Megfogók, megfogási elvek. 

Érzékelés, szenzorok, útmérők. 

Kommunikációt megvalósító interfészek. 

Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata. 

 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, szaktanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlat tantárgy        256 

óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 
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Megismertetni és begyakoroltatni a mechatronikai elemek szerelését, üzemeltetését 

és karbantartását. Olyan gyakorlottsági szint elérése a cél, amely képessé tesz az 

ipari gyártórendszerek, gépek üzemeltetésére, ezek újabb verzióinak leírás alapján 

történő megismerésére és az ismeretek továbbadására. El kell sajátíttatni a 

munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 

tulajdonságokat. Hibrid hajtások összeépítése. A folyamatos üzemvitelhez 

szükséges alap- és segédanyag igények felmérése. Hibakód dekódolás, 

hibaelemzés. A jelentkezett üzemzavarok kezelésének szintjei, felhasználói szintű 

hibaelhárítás ismerete. A mechatronikai technikus a mechatronikai berendezések 

javítását végzi, munkarendet tervez és irányít. Mechatronikai elemeket össze- és 

szétszerel, részrendszereket előállít, gépeket és rendszerek alkotórészeit összeépít. 

Elektromos, pneumatikus és hidraulikus irányításokat épít fel és tesztel. Mechatronikai 

rendszereket, gépeket programoz, dokumentáció alapján programozási feladatot 

végez. Ipari gyártórendszereket, gépeket, mechatronikai rendszereket üzemeltet és 

karbantart. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika-, informatika az összes témakörben. A szakmai modulok közül a Gépészeti 

alapozó feladatok tantárgy. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Pneumatika, hidraulika       

 96 óra 

Pneumatika alapjai és elemismeret. 

Lineáris pneumatikus munkavégző elemek. 

Szelepek, légtelenítő, útmeghatározó, áramlásirányító, nyomásirányító és záró 

szelepek. 

Pneumatikus rendszerek tartozékai, alapkapcsolások, szereléstechnológia. 

Légszállítás, kompresszor, kompresszortelepek. 

A levegő szárítása. 

Csővezetékek, csatlakozók, egyéb tartozékok. 

Elektromos jeladók, jelfeldolgozók, EP és PE jelátalakítók. 

Helyzetérzékelő szenzorok. 

Mechanikus helyzetkapcsolók. 

Mágneses közelítéskapcsolók. 

Elektro-pneumatika (EP) elmélet. 

SPA módszer, Jeladó-Jelfeldolgozó-Végrehajtó (Szenzor-Processzor-Actor). 

Hidraulika alapjai, elemismeret. 

A hidraulika fizikai alapelvei. 

A munkafolyadék. 

A hidraulikus tápegység és részegységei. 

Hidraulikus munkavégző elemek (munkahengerek, hidromotorok). 

Hidraulika rendszer tartozékai. 
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Tömlők, csővezetékek, alaplapok. 

Nyomásmérés, nyomásérzékelés, átfolyás mérés. 

Hidraulikus alapkapcsolások és mérések. 

Elektro-hidraulika (EH) elmélet. 

EH és HE jelátalakítók. 

Hidraulikus végrehajtók. 

Logikai kapcsolások, funkciódiagramok. 

Szenzorok és aktuátorok beállítása, a vezérlés konfigurálása és beállítása. 

 

2.3.2. Szerelés         

 96 óra 

Szerszámkészítés, javítás. 

Mechanikai kötések készítése. 

Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése. 

Szétszerelés, előkészítő tevékenységek. 

Szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott, kopott alkatrészek cseréje. 

Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtoló- és zsugorkötések). 

Összeszerelés előkészítése. 

Összeszerelés, próbajáratás, korrekciók elvégzése, javítás dokumentálása. 

Kötések, gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése. 

A szerelés szerszámai, gépei, készülékei. 

Korszerű szerelési, huzalozási megoldások. 

Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása. 

Hengerek beépítési módjai, szerelésének fontosabb tudnivalói. 

Csővezetékek, csatlakozók, egyéb tartozékok. 

Hibrid hajtások összeépítése. 

Elektrohidraulikus szelepek szerelése. 

Az olajhőmérséklet, a szűrőszennyeződés és az olajállapot felügyelete, olaj- és 

szűrőcsere. 

Mechatronikai berendezés beüzemelése dokumentáció alapján. 

A berendezés gépészeti elemeinek beszerelése. 

 

2.3.3. Karbantartás         

 64 óra 

Műszaki dokumentációk elemzése. 

Diagnosztikai vizsgálatok. 

A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, 

szabályozása és beállítása az adott üzemi jellemzőkre. 

A gépeket érő káros hatások (kopás, korrózió, kifáradás) feltárása. 

Szerelt gépek vizsgálata, beállítása. 

Alkatrészek ellenőrzése és minősítése. 

Hajtóműházak tengely- és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése. 

Vezetékek, fogaskerekek ellenőrzése. 

Mozgatókarok működő felületeinek ellenőrzése. 
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Egyszerű elemek tervezése és legyártása. 

Előkészítő egységek kialakítási módjai, karbantartása. 

Hibakeresés meghibásodott berendezésben, hiba ok behatárolása. 

Karbantartási dokumentáció tanulmányozása (egy idegen nyelven is). 

A különböző karbantartási módok ismerete (időszakos, folytonos stb.), az általuk 

támasztott követelmények rendszerének tanulmányozása. 

Munkafelvételi követelmények a különböző üzemvitelek esetében. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

A 10191-12 azonosító számú Mechatronikai villamos feladatok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

1.  Mechatronikai villamos feladatok tantárgy     208 

+64 óra 

 

 1.1 A tantárgy tanításának célja 

Automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, 

berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelének biztosítása. 

Pneumatikus, hidraulikus, elektromechanikus vezérlések üzemeltetése, 

karbantartása, javítása, ellenőrzése és felügyelése. Megmunkáló gépre, 

gyártósorra készülék telepítése, beállítása, hibák behatárolása, javítása. 

Értelmezni és alkalmazni az (esetenként idegen nyelvű) üzemeltetési és 

szerviz dokumentációt, elvégezni és/vagy irányítani az installálási, 

beüzemelési, próbaüzemi munkafolyamatot. Szétszerelni a szerkezeti 

egységeket, kicserélni vagy kijavítani a hibás alkatrészeket, majd az 

összeszerelést követően kipróbálni, üzembe helyezni a mechatronikai 

berendezést. Folytonosan üzemelő, kritikus folyamatokat vezérlő 

rendszerek esetén felügyelni az ügyeleti naplók generálási folyamatát. 

 

 1.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika –elektronika tárgyaknál. A szakmai modulok közül a Gépészeti 

alapozó feladatok tantárgy. 

 

1.3 Témakörök  

 

 1.3.1 Elektrotechnika                              32 +8 

óra 
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Villamosipari gyártástechnológia. Az elektronikában felhasznált anyagok 

csoportosítása (vezetők, félvezetők, szigetelők). 

Villamos alapfogalmak. 

Atomok és villamosság, elekromotoros erő, teljesítmény és energia, 

ellenállás. 

Anyagok fajlagos ellenállása. 

Gyengeáramú-, erősáramú technika. 

Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések. 

Hálózatszámítási módszerek. 

Helyettesítő generátorok. 

Villamos teljesítmény. 

Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készítése. 

Egyen- és váltakozó villamos jellemzőhöz kapcsolódó mérőműszerek, a 

méréshatárok ismerete. 

A villamos áram hatásai. 

Aktív hálózatok. 

Villamos tér. 

Mágneses tér. 

Elektromágneses indukció. 

Elektrotechnikai számítások. 

Váltakozó áramú hálózatok. 

Generátorok soros és párhuzamos kapcsolása. 

Feszültségosztó és áramosztó. 

Többfázisú hálózatok. 

Egyszerű áramkörök be- és kikapcsolási jelenségei (egyen feszültség, 

váltakozó feszültség). 

Periodikus áramú hálózatok. 

Transzformátorok és villamos motorok. 

Egyenáramú motorok és generátorok. 

Váltakozó áramú motorok és generátorok, egyfázisú motorok. 

Motor védelem és szabályozás. 

 

 1.3.2 Elektrotechnika       32 +8 

óra 

Elektrotechnikai és elektronikai számítások. 

Elektronikai alapáramkörök. 

Kétpólusok, négypólusok. 

Félvezető áramköri elemek. 

Analóg alapáramkörök. 

Erősítők. 

Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások. 

Integrált műveleti erősítők. 

A műveleti erősítők nemlineáris alkalmazásai, precíziósegyenirányítók 

felépítése.  
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Komparátorok. Null-komparátor, referenciával eltolt szintű,valamint 

hiszterézises komparátorok (Schmitt-triggerek).  

Hullámforma generátorok. 

Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök. 

Impulzustechnikai áramkörök. 

Digitális elektronika alapjai. 

A logikai kapcsolatok leírása: szöveges leírás,algebrai alak (Boole-algebra), 

igazságtáblázat, logikai vázlat. 

Kódoló, dekodáló, multiplexer, demultiplexer. 

Térvezérlésű tranzisztorok (JFET,MOSFET). 

Szenzorok és forgó jeladók felépítése, működése és jellemzői. 

Fénytan, opto-elektronika. 

Villamos elosztó-, védelmi-, és kapcsolókészülékek felépítése, működése és 

jellemzői. 

Tápegységek felépítése, működése. 

 

 1.3.3 Automatika        32 +10 

óra 

Az automatika alapfogalmainak meghatározása. 

A vezérlés és szabályozás működési mechanizmusa és összehasonlításuk. 

A lineáris és invariáns jelátviteli alaptagok fogalma, fajtái. 

Összetett tagok származtatása. 

A típusszám fogalma. 

Az egyhurkos szabályozási körállandósult állapotbeli vizsgálata követő és 

értéktartó szabályozások esetén. 

A stabilitásfogalma, vizsgálati módszerei. 

Villamos segédenergiájú szabályozóköri eszközök. 

Távadó, szabályozó végrehajtó és beavatkozószervek elvi felépítése, 

működése. 

A vezérlési feladatok leírási formái. 

A vezérlő berendezés kialakításának lehetőségei. 

Vezérléstechnika, vezérlési vonal. 

Vezérelt és vezérlő berendezés, szervei és szerepük a vezérlésben. 

Villamos motorok vezérlési feladatai, indítás, fékezés, forgásirányváltás. 

Homogén és hibrid vezérlési módok fajtái, működtető energiái, szerkezeti 

elemei. 

Villamos vezérlések szerkezeti elemei. 

Villamos vezérlések érzékelői, jelképzői és jeltároló szervei, értékelő és 

jelátalakító szervei, erősítői, végrehajtó és beavatkozó szervei. 

Vezérlések szabványos rajzjelei. 

A programozható logikai vezérlők kiviteli formái, hardverfelépítésük, 

programozásuk. 
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 1.3.4 Irányítástechnika        32 +10  

óra 

Irányítástechnikai alapismeretek. 

Információ feldolgozás alapjai. 

Segédenergiák. 

Irányított és irányító rendszerek. 

Szerkezeti részek, készülék, szerv, elem, jelvivő vezeték. 

Az irányítás jelei, jellemzői és jelhordozói. 

Az irányítási rendszer ábrázolásmódja. 

Hatásvázlat és részei, tagok, jelek. 

Az irányítás válfajai. 

Folyamatszabályzás jellemzői. 

Alapvető villamos vezérlési feladatok. 

Szabályozástechnika, szabályozási kör. 

Irányítástechnikai tagok. 

Egyszerű és összetett szabályozási körök. 

Teljesítményelektronikai eszközök felépítése, működése és jellemzői. 

Szenzorok és forgó jeladók. 

Vizsgáló jelek. 

Berendezések, gépek, készülékek programozási, működtetési jellemzői. 

Szabályozók beállítása, kiválasztása. 

Szabályozó berendezés és szervei: érzékelő, alapjelképző, különbségképző, 

jelformáló, erősítő, végrehajtó és beavatkozó szerv. 

A szabályozások felosztása: kézi és önműködő, értéktartó, követő, 

menetrendi, folyamatos és időszakos, folytonos és nem folytonos. 

Üzembe helyezés, bemérés, karbantartás, hibakeresés. 

Mechanikus vezérlések, szerkezeti elemei. 

Dinamikus rendszerek leírása, analízise, modellezése, szimulációja és 

irányítása. 

 

 1.3.5 Ipari elektronika       32 +10 

óra 

Szenzortechnika, szenzorok fogalma, csoportosításuk. 

Bináris-analóg jeladók. 

Helyzetérzékelő szenzorok. 

Mechanikus helyzetkapcsolók. 

Mágneses, induktív, kapacitív közelítéskapcsolók. 

Optikai érzékelők. 

Ultrahangos közelítéskapcsolók. 

Nyomás érzékelők, mechanikus és elektronikus nyomásérzékelők. 

Áramlás érzékelők. 

Térfogat kiszorításon, átlagsebességen, termikus elven alapuló mérés. 

Hőmérsékletérzékelők: ellenállás hőmérő, hőelem, infravörös hőmérő. 

Útmérők, abszolút, relatív útmérők. 
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Léptetőmotorok. 

Frekvenciaváltók. 

Alkalmazott útmérő rendszerek. 

Szervomotor vezérlők. 

Mozgásprofilok. 

Pozícionáló hajtások. 

Elektromos jeladók, jelfeldolgozók. 

A logikai algebra szabályai, műveletek, függvények, megadási módok, 

hálózatok. 

A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei. 

Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális 

áramkörökben. 

Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése. 

Villamos távadók. 

Villamos kapcsolókészülékek. 

Nyomógombok, kapcsolók, relék, mágneskapcsolók. 

Túláramvédelmi és túlfeszültség védelmi készülékek. 

Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai. 

Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői. 

Érintésvédelem. 

 

 1.3.6 Villamos gépek       32 +8 

óra 

A villamos gépek és hajtások felépítése, működése és jellemzői. 

Villamos elosztó-, védelmi-, és kapcsolókészülékek felépítése, működése 

és jellemzői. 

Transzformátorok, háromfázisú transzformátorok. 

A forgómezős elmélet alapjai és alkalmazása. 

Terhelt és terheletlen transzformátorok. 

A villamos forgógépek működésének alapjai. 

Motorok, aszinkron, szinkron, szervo AC és DC motorok. 

Szinkron motorok indítása, szinkrongenerátorok hálózatra kapcsolása. 

Aszinkron motorok indítása, forgásirány-változtatása, fordulatszám-

változtatása. 

Az aszinkrongép nyomatéka; nyomaték-szlip jelleggörbe,teljesítmény-

eloszlás a különböző üzemállapotokban. 

Háromfázisú szinkrongépek. 

Az egyenáramú gép működési elve és szerkezeti felépítése,kommutátoros 

tekercselések alapfogalmai. 

Az egyenáramú gépindukált feszültsége és nyomatéka. 

Egyenáramú motorok indítása, forgásirány-változtatása, fordulatszám-

változtatása. 

A villamos motorok kiválasztása, üzemeltetése és karbantartása. 
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Kalickás motorok nyomaték fordulatszámkapcsolata. 

Léptető motorok. 

Egyenáramú, váltóáramú hajtások. 

 

 1.3.7 PLC programozás       32 +10 

óra 

PLC-k alapelve, feladata. 

PLC programozás alapjai, szöveges és grafikus szabványos 

programnyelvek. 

Programozási módok (AWL, KOP, FUP), (STL, LDR, FBD) 

PLC programnyelvek. 

Népszerű típusok bemutatása, létradiagramos programozás, utasítás-

alapú programozás. 

Lineáris és strukturált programvégrehajtás. 

Programok ellenőrzési módjai, szintaktikai és tartalmi ellenőrzések. 

A programozható logikai vezérlők (PLC) hardware felépítése, fajtái. 

Tápegység, CPU, digitális és analóg be- és kimenetek, kommunikációs 

lehetőségek. 

Az MSZ EN 61131 szabvány tartalma, programszervezési egységek. 

Változók fajtái, alaputasítások, szabályozási programblokkok. 

Vezérlési feladatok megoldása különböző programozási módokon. 

Irányítás programozható logikai vezérlőkkel (PLC). 

Folyamatos és diszkrét idejű jelek, mintavételezés. 

Vezérlési feladatok megoldása különböző programozási módokon. 

Technológiai folyamatok megjelenítése ipari kijelzőn. 

Összetettebb feladatok megoldása, funkcióblokkok és relatív címzések 

alkalmazása. 

Buszprotokollok. 

PLC-PC kommunikáció. 

 

1.4 A képzés javasolt helyszíne  

            Tanterem, szaktanterem 

 

1.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

szerinti értékeléssel. 
  

2. Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat tantárgy   

 192 óra 

 

2.1 A tantárgy tanításának céljaIpari gyártórendszerek, gépek üzemeltetése, ezek 

újabb verzióinak leírás alapján történő megismerése. PLC-vel, elektro-

pneumatikával, elektro-hidraulikával működtetett gyártósorok, kezelése, 
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karbantartása, javítása. Széles látókör kialakítása, ahol az elektronikai 

ismeretek mechanikával és informatikával vannak gyakran ötvözve. 

Értelmezni és alkalmazni az (esetenként idegen nyelvű) üzemeltetési és 

szerviz dokumentációt. Elvégezni és / vagy irányítani az installálási, 

beüzemelési, próbaüzemi munkafeladatot. Szétszerelni a szerkezeti 

egységeket, kicserélni vagy kijavítani a hibás alkatrészeket, majd az 

összeszerelést követően kipróbálni, üzembe helyezni a mechatronikai 

berendezést. Megvizsgálni a gépet, feltárni és behatárolni a hiba helyét és 

kiterjedését, elvégezni a javítást, vagy intézkedni a hiba elhárítására. 

Folytonosan üzemelő, kritikus folyamatokat vezérlő rendszerek esetén 

felügyelni az ügyeleti naplók generálási folyamatát. 

 

 2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika és fizika minden témakörben a szakmai modulok közül a 

Gépészeti alapozó feladatok tantárgy. 

 

 2.3 Témakörök  

 

 2.3.1 Ipari elektronika gyakorlat      

 64óra 

Műszaki tartalmakat értelmez. 

Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít. 

Dokumentáció alapján kiválasztja és összeszereli a villamos áramkört. 

Villamos kéziszerszámok használata. 

Villamos méréseket végez. 

Villamos kiviteli terveket értelmez és használ (idegen nyelven). 

Felismeri, és dokumentáció alapján megszünteti a villamos készülékek, 

kezelőelemek, szenzorok, jelátalakítók, beavatkozó- és végrehajtó eszközök 

hibáit. 

Villamos szerelés és erősáramú szerelés. 

Világítási alapáramkörök kialakítása, lámpatestek szerelése, karbantartása, 

javítása. 

Tokozott elosztók szerelése, tokozatok, szerelvényeik, szerelési 

technológiák. 

Szerelvények beszerelése. 

Vezetékezés, sínezés kialakítása. 

Az elektronikus áramkörök kialakítása (nyák, alkatrészek beültetése, 

csatlakozók). 

Áramköri elemek adott beültetési és kapcsolási vázlat alapján történő 

(ellenállás, tekercs, kondenzátor, stb.) beillesztése és beforrasztása az előre 

gyártott nyáklapra. 

Erősáramú hálózati csatlakozók szerelése. 

Különféle vezetékek, szigetelt vezetékek előkészítése. 
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Villamos motorok erősáramú-, jeladó-, és védelmi kábeleinek telepítését, 

csatlakoztatását védelmének beállítását végzi. 

Villamos motorok üzemeltetése és karbantartása. 

Szinkron és aszinkrongépek vizsgálatai, bekötése, indítása. 

Ellenőrzi a berendezés erősáramú-, vezérlő-, és jelkábeleinek védettségét, 

folytonosságát, a csatlakozók állapotát. 

Elektromágneses zavarok elleni védelmet biztosít. 

Feszültségmentesítését végez. 

Ipari elektronikai vezérléseket, egyenáramú hajtásszabályzókat, 

frekvenciaváltós hajtásokat szervo hajtásokat üzemeltet. 

Korszerű hajtások paramétereinek beállítása, ellenőrzése. 

Ellenőrzi, kicseréli a hibás elektronikus alkatrészeket. 

Hibajavítást végez. 

Automatikai rendszereket dokumentáció alapján kiépít és működtet. 

Elektro-pneumatikus, hidraulikus irányításokat tesztel és üzemeltet. 

Ipari buszrendszereket, HMI paneleket, számlálókat, kijelzőket telepít és 

üzemeltet. 

Villamos karbantartást végez. 

Villamos összeköttetések állapotának ellenőrzése. 

Huzalozás, kábelezés. 

Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelése. 

Mechatronikai berendezések élesztése, üzembe helyezése. 

Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai. 

Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői. 

A mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési 

eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével. 

Érintésvédelem. 

 

 2.3.2 PLC programozás gyakorlat      

 64óra 

PLC programozás. 

Szimbolikus nevek használata, allokációs lista készítése. 

A PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk. 

Relés logikai vezérlések, öntartások, időzítések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven. 

Logikai vezérlések, öntartások, élvezérlések megvalósítása létradiagramos 

programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, 

sorrendi folyamatábrás programozási nyelveken. 

Programok, programmodulok (multitaszk programozás). 

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

létradiagramos programozási nyelven (flag-es, regiszteres léptetés). 
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Egyéb szöveges- és grafikus programozási nyelvek (utasításlistás, 

funkcióblokkos, sorrendi folyamatábrás), összehasonlításuk. 

 

 2.3.3 PLC kiépítése gyakorlat       

 64 óra 

A PLC-k, mikrokontrollerek funkcionális felépítése, működésük. 

Kompakt- és moduláris PLC-k, kiválasztásuk. 

A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei. 

PLC bemeneti jelei. 

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

PLC kimeneti jelei. 

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

kimeneti modulok. 

Dokumentáció használata, huzalozási rajz olvasása. 

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

leellenőrzése. 

Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális). 

A relés logikai vezérlések áttekintése, helyettesítésük PLC-s vezérléssel. 

Időzítések. Számlálók. Flagek, regiszterek használata. 

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

dokumentálás. 

On-line diagnosztika (ellenőrzések, be/kimenetek befagyasztása). 

A PLC program végrehajtásának módjai, kezelőfelület elemei, üzemmódok. 

A kezelőfelület illesztése, programozása, vészleállítás megvalósítása, gépek 

biztonság-technikája. 

Ipari buszrendszerek, PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, 

szelepszigetek, terepi eszközök, kihelyezett I/O-k, korszerű huzalozási 

módok. 

PLC-PLC kommunikáció megvalósítása, kommunikáció ipari buszon 

keresztül. 

 

 2.4 A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

 

2.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

szerinti értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

10,11,12 osztály:   

 

A tanulók ismerjék: A műszaki ábrázolás és gépelemek tantárgy tanításának 

alapvető célját, hogy képesek legyenek a műszaki kommunikáció meghatározó 

részének, a műszaki ábrázolásnak megértésére, alkalmazására. Fejlesszék a térbeli 

tájékozódást, a térlátást,  az absztrakciós képességet, amely lehetővé teszi a 

műszaki rajzon ábrázolt termék elképzelését, valamint a termék két dimenzióban 

történő ábrázolásának megvalósítását.  

A legfontosabb gépelemeken keresztül sajátítsák el a  a műszaki ábrázolás 

egyszerűsítési szabályait, ismerjék fel műszaki rajz egyszerűsített ábrázolása 

alapján az alkatrészek valódi geometriáját, illetve legyenek képesek alkalmazni az 

egyszerűsítési szabályokat műszaki rajz készítésekor. Legyenek képesek 

alkalmazni a géprajzi egyszerűsítési szabályokat alkatrész- valamint összeállítási 

rajz készítéséhez. Biztonsággal ismerjék fel a műszaki dokumentációkban rajzolt 

alkatrészeket. Ismerjék meg a műszaki adatok lehetséges információforrásait, azok 

használatát. Legyenek képesek adott alkatrészek műszaki adatait kikeresni, és 

felhasználni műszaki rajz készítéséhez.  

 

 

10190-12 Mechatronikai gépészeti feladatok elmélet és gyakorlat 

 

A tanulók ismerjék: A tanulók legyenek képesek olyan számítógépes műszaki 

dokumentáció készítésére, amely alapján az egyes alkatrészek gyártása tervezhető. 

Legyenek képesek alkatrészek, valamint a belőlük összeállított szerkezetek 

parametrikus térbeli modellezésére, a működés szimulálására, valamint a modell 

alapján fizikai, mechanikai és technikai adatok meghatározására.  

A tanulókban alakuljon ki a parametrikus modellépítéshez szükséges tervező 

gondolkodásmód, legyenek képesek a geometria átfogó elemzésére, a síkbeli és 

térbeli geometriai kényszerek alkalmazására. 

A Forgácsolási alapismeretek elmélet és gyakorlatát, a gépipar területén 

alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzőit és alkalmazási területeit. A tanulók 

ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a 

szükséges technológiai folyamat kiválasztásához.  

Az általánosabb műszaki ismeretek birtokában a tanulókban alakuljon ki és 

fejlődjön a körültekintő, rendszerszemléletű gondolkodás. Az iparban használt 

anyagok tulajdonságainak megismerése révén legyen képes az anyagválasztékban 

történő tájékozódásra, a követelményeknek megfelelő anyag kiválasztására 

információhordozók felhasználásával.  
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Az alapvető mechanikai ismeretek elsajátításával alakuljon ki a tanulókban az 

igénybevételek és azok következményeinek felismerésének képessége. A 

kinematikai törvényszerűségek ismeretének birtokában legyen tisztában a testek 

mozgásának kényszerezési lehetőségivel, valamint a szerszám adott pályán 

történő mozgatásának lehetőségeivel.  

A mérési ismeretek elsajátításával a tanuló fedezze fel a tervben kinyilvánított 

követelmények alapján az elkészült termék közötti valós tulajdonságainak 

ellenőrzésének lehetőségét. 

 

A tanulók ismerjék: a  CNC és robottechnikai alapismereteket. A tanulók ismerjék 

meg a CNC gépek programozását a választott nyelven. Ismerjék a vezérlő 

szolgáltatásait, tudjanak CNC programot értelmezni, írni, módosítani. 

 A tanulók a kézi forgácsolási gyakorlatot és ismereteket szerezzenek lakatos 

műhelyben. Ismerjék meg és szerezzenek gyakorlatot a hagyományos esztergálás 

témakörében. Ismerjék meg és szerezzenek gyakorlatot a marás, köszörülés 

területén. Ismerjék meg a munkadarab és a szerszámbefogásokat, 

szerszámmozgásokat. 

A tanulók az elméleti tudás ismeretében tudják kezelni a CNC esztergagépeket, 

CNC marógépeket és megmunkáló központokat. A CNC gépekbe tudjanak 

programot bevinni, tesztelni. Tudják a munkadarabot rögzíteni a gépet 

felszerszámozni, CNC programot futtatni (munkadarabot gyártani), gyártási hiba 

esetén korrekciót végrehajtani. 

A tanulók ismerjék meg a számítógépes gyártástervezés folyamatának elemeit, 

tudják értelmezni, és alkalmazni az egyes lépéseket. Alakuljon ki a tanulókban a 

termékgyártáshoz tartozó rendszerjellegű gondolkodás, legyen tisztában az egyes 

döntések technológiai kihatásaival. Legyenek képesek adott munkadarab 

geometriához (2D illetve 3D) két, illetve három és többtengelyes megmunkálását 

tervezni, az egyes műveletelemek technológiáját, szerszámpályáit adott CNC 

vezérlőre CAM szoftver segítségével elkészíteni, a CNC programot a vezérlőre 

posztprocesszálni. 

Tudják alkalmazni a CAM szoftver által nyújtott szimulációs lehetőségeket, 

legyenek képesek az esetleges hibákat korrigálni.  

 

 

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok modul 

 

Mechatronikai villamos feladatok tantárgy  

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerete: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez; Villamos kiviteli terveket 

értelmez és használ; Üzemelteti a PLC-vezérlésű gépeket, moduláris PLC-ket 

dokumentáció alapján „Inline” és „Fieldline” bővít; Dokumentáció alapján 
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programozási feladatot végez; Utasítás szerint PLC programot átmásol, cserél, 

beüzemel; Villamos karbantartást végez az alkalmazott minőségirányítási rendszer 

előírása szerint 

A tanuló tudja: 

Elektrotechnikai, elektronikai ismeretek; Villamos dokumentációk használata; 

Villamos mérések; Villamos számítások, alapméretezések; Villamos anyagismeret; 

Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek ismerete; Villamos elosztó-, védelmi-, 

és kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői; Tápegységek felépítése, 

működése; A villamos gépek felépítése, működése és jellemzői; 

Teljesítményelektronikai eszközök felépítése, működése és jellemzői; Szenzorok és 

forgó jeladók felépítése, működése és jellemzői; Fénytan, opto-elektronika; Mérőváltó-

erősítők, távadók felépítése, működése és jellemzői; Berendezések, gépek, készülékek 

programozási, működtetési jellemzői; Huzalozás, kábelezés; Villamos alkatrészek 

vizsgálati, szerelési módjai; Mechatronikai berendezések élesztési, üzembe helyezési 

jellemzői; Irányítástechnika; Információ feldolgozás alapjai; Számítógépes tesztelés, 

szimulálás; PLC hardware ismeretek; PLC programozás alapjai, szöveges és grafikus 

szabványos programnyelvek; Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai; 

Adatfeldolgozó programok; Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői 

 

Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat tantárgy 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerete: 

Műszaki tartalmakat kommunikál idegen nyelven; Elektrotechnikai és elektronikai 

számításokat végez; Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít; Dokumentáció alapján 

kiválasztja a szükséges készülékeket és összeszereli a villamos áramkört; Villamos 

méréseket végez; Villamos kiviteli terveket értelmez és használ; Felismeri, és 

dokumentáció alapján megszünteti a villamos készülékek, kezelőelemek, szenzorok, 

jelátalakítók, beavatkozó- és végrehajtó eszközök hibáit; Villamos motorok erősáramú-

, jeladó-, és védelmi kábeleinek telepítését, csatlakoztatását védelmének beállítását 

végzi; Ellenőrzi a berendezés erősáramú-, vezérlő-, és jelkábeleinek védettségét, 

folytonosságát, a csatlakozók állapotát, szükség szerint javítja, illetve cseréli azokat; 

Alkalmazza az elektromágneses zavarok elleni védelem eszközeit és szerelési 

előírásait; Villamos berendezések feszültségmentesítését végzi; Ipari elektronikai 

vezérléseket, egyenáramú hajtásszabályzókat, frekvenciaváltós hajtásokat szervo 

hajtásokat üzemeltet; Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás erősáramú és 

elektronikus alkatrészeket; Egyszerűbb hiba esetén elvégzi a javítást, bonyolultabb 

hiba esetén javaslatot tesz a hibaelhárítás módjára; Ipari automatikai rendszereket 
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dokumentáció alapján kiépít és működtet; Elektro-pneumatikus, hidraulikus 

irányításokat felépít, tesztel és üzemeltet; Ipari buszrendszereket, HMI paneleket, 

számlálókat, kijelzőket telepít és üzemeltet; Üzemelteti a PLC-vezérlésű gépeket, 

moduláris PLC-ket dokumentáció alapján „Inline” és „Fieldline” bővít; Dokumentáció 

alapján programozási feladatot végez; Utasítás szerint PLC programot átmásol, cserél, 

beüzemel; Villamos karbantartást végez az alkalmazott minőségirányítási rendszer 

előírása szerint 
 

A tanuló tudja: 

Elektrotechnikai, elektronikai ismeretek; Villamos dokumentációk használata; 

Villamos mérések; Villamos számítások, alapméretezések; Elektromechanikus, 

elektronikus mérőműszerek ismerete; Villamos elosztó-, védelmi-, és 

kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői; Szenzorok és forgó jeladók 

felépítése, működése és jellemzői; Berendezések, gépek, készülékek programozási, 

működtetési jellemzői; Huzalozás, kábelezés; Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelési 

módjai; Mechatronikai berendezések élesztési, üzembe helyezési jellemzői; 

Irányítástechnika; Információ feldolgozás alapjai; Számítógépes tesztelés, szimulálás; 

PLC hardware ismeretek; PLC programozás alapjai, szöveges és grafikus szabványos 

programnyelvek; Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai; Adatfeldolgozó 

programok; Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 481 05 

MŰSZAKI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 481 05 

MŰSZAKI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 

 

A szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 

évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követen 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első 

évfolyamot követően 160 óra. 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
5. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       

 18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása        

 4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei       

 2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       

 2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások        

 2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       

 4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy        

 16 óra 

 

1.3.13. Munkajogi alapismeretek       

 4 óra 

 

1.3.14. Munkaviszony létesítése       

 4 óra 

 

1.3.15. Álláskeresés         

 4 óra 

 

1.3.16. Munkanélküliség        

 4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy        

 64 óra  

 

1.3.13. Nyelvtani rendszerzés 1       

 8 óra 

 

1.3.14. Nyelvtani rendszerezés 2       

 8 óra 

 

1.3.15. Nyelvi készségfejlesztés        

 24 óra 

 

1.3.16. Munkavállalói szókincs        

 24 óra 
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A 10815-12 azonosító számú Információtechnológiai alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1.  Információtechnológiai alapok tantárgy    36 óra/54+54 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések 

megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására, ipari minősítő vizsga letételére. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba   18 óra/27+27 

óra 

 Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

 Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 

 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 
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 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, 

HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.3.2. Szoftverismeretek       12 óra/18+18 

óra 

 Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

  Hibakeresési folyamat lépései. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

 

1.3.3. Információtechnológiai biztonság alapjai     6 

óra/9+9 óra 

 Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 
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 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hardvertechnikai labor 

 

1.5.  tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Információtechnológiai gyakorlat tantárgy      

        72+36 óra+70 óra ÖGY/72 óra+50 

óra ÖGY * 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT 

munkakörök betöltéséhez szükséges készségek elsajátítására, ipari minősítő vizsga 

letételére. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Számítógép összeszerelése        

       24+12 óra+35 óra ÖGY/24 óra+25 

óra ÖGY 

 Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 
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 Számítógép alkatrészek cseréje. 

 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkamlazása. 

 

2.3.2. Telepítés és konfigurálás        

       36+18 óra+35 óra ÖGY/36 óra+25 

óra ÖGY 

 Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 

 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. 

 Virtuális gép telepítése. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

2.3.3. Megelőző karbantartás      12+6 óra/12 

óra 

 Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 
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 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi 

időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hardvertechnikai labor 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10826-12 azonosító számú Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, 

munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 
1. Munkaszervezési ismeretek tantárgy     32 óra/36+36 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Foglalkoztatás követelménymodulra építve a tanuló megismeri a jellemző 

informatikai munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói 

elvárásokat, és a személyes portfólió sajátosságait, és az informatikai 

álláshelyekkel kapcsolatos információforrásokat. 

Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és 

információs folyamatait és szabályait. Elsajátítja a szervezeti kommunikációra 

vonatkozó alapvető szabályokat, fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs 

készségét. Megismeri a személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás alapjait, 

megismeri a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas 

módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez szükséges 

információk felkutatatásában, és visszakereshető tárolásában. Elsajátítja a 

projektmenedzsment alapismereteket, felkészül arra, hogy tevékenységét projekt 

keretek között végezze. Elsajátítja az alapvető pénzügyi, számviteli ismereteket: 

bankszámlanyitás, bankszámla-vezetés, számla formája, kiállítása, alapvető adók, 

közterhek. A Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulhoz 

kapcsolódóan megismeri a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző 

munkavédelmi munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, 

amelyek alkalmasak a veszély és a kockázat minimalizálására.  

Megismeri a minőségirányítás helyét, szerepét a munkaszervezeten belül.  

Képet kap a szakmacsoportjára jellemző, a tevékenységek során keletkező 

veszélyes hulladékokról és azok kezelésének módjáról a jogszabályok tükrében. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek 

tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése  

   4 

óra/4+4 óra 

Ez a témakör a Foglakoztatás modulra épül. 



348 

 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, megbízási, vállalkozói jogviszony előnyei 

és hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. 

Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életpálya-építésben, tartalma 

az informatikai munkakörök esetében. 

Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

 

1.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

           

 4 óra/4+4óra 

Gazgasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit 

szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési jellemzői, különbségei, 

azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és kommunikáció 

szempontjából.  

A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó alapvető 

szabályok, eljárások. 

Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái (szervezeti és működési 

szabályzat, iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli folyamatokra kiterjedő 

szabályzatok) tartalma, helye, szerepe a szervezetek működésében.  

A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások 

támogatására alkalmazott szoftverek. 

A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti tárgyalás, 

reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció - vonatkozó 

viselkedési és kommunikációs szabályok. 

 

1.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás    4 

óra/4+4 óra 

A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, 

kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai adatbázisok; 

szakmai fórumok.  

Gyártó - specifikus információforrások az informatika területén;  

Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok; 

Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása; 

 

1.3.4. Munkavégzés projektekben       8 

óra/8+8 óra 

Projektmenedzsment alapfogalmai. 

Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú működésből 

fakadó tevékenységek, felelősségi és hatáskörök. 

Projektszoftverek fajtái, jellemző funkcionalitása, helye, szerepe, 

alkalmazhatósága a projektek tervezésében, adminisztrálásában, nyomon 

követésében, erőforrások kezelésében.  

A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és 

tervezése. 
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A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs 

szabályok, jellemző projektdokumentumok. 

A projektek nyomon követésének, monitoringjának módja, az indikátorok fajtái, 

szerepe a projektek követésében.  

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

1.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok      6 

óra/8+8 óra 

Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. Társas 

vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, pénzügyi, 

számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti működésben.  

A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az eredményig. 

A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek. 

A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása; 

Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

Ügyfélkapu szolgáltatásait (eBEV, értesítési tárhely, adó és járulékbevallás, 

foglalkoztatási jogviszony, cégkereső, ügyintézés, jogszabálykereső, OEP 

lekérdezés /betegéletút, biztosítási jogviszony). 

 

1.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás   2 óra 

/2+2 óra 

 

Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulra  épül. 

 

A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi 

szabályozás. 

A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése 

 

1.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  2 

óra/4+4 óra 

Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése a 

szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, 

minőségbiztosítási eljárásokban. 

Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabványok 

 

1.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése           

 2 óra/2+2 óra 
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A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok 

alkalmazása, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai 

Környezetterhelési kockázatok 

 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Elméleti szaktanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Munkaszervezési gyakorlat tantárgy     64 óra/72+36 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló elsajátítsa és gyakorolja a szaktudásának, személyes karrier 

elképzeléseinek megfelelő állás, munkahely felkutatásához, elnyeréséhez 

szükséges készségeket, kompetenciákat. Elemzi, értelmezi a különböző szervezeti 

típusokra jellemző ügyviteli és információs folyamatokat. Fejleszti írásbeli és 

szóbeli kommunikációs készségét. Kipróbálja a személyes hatékonyságnövelés, 

időgazdálkodás módszereit, és a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon 

követésére alkalmas módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez 

szükséges információk felkutatásában, és visszakereshető tárolásában. Felkészül 

arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze. Gyakorlatot szerez 

alapvető pénzügyi, számviteli tevékenységekben: bankszámla-nyitás, bankszámla-

vezetés, számla kiállítása, önköltségszámítás, árajánlat készítés. Értelmezi és 

elemzi a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi, 

munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a 

veszély és a kockázat minimalizálására. A minőségirányítási eljárásokhoz 

kapcsolódóan folyamatokat elemez, egyszerű folyamatokat ír le, 

szakmacsoportjára jellemző szabványokat keres.  

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban szakmacsoportjára jellemző helyzetekben a 

jogszabályok figyelembe vételével kockázatokat elemez. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek 

tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

2.3. Témakörök és elemeik 
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2.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 8 

óra/8+4 óra 

Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi oldalakon, 

interneten közzétett személyes információk figyelembevételével 

Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, 

lehetőségek, szolgáltatások. 

A szakmai önéletRajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 

 

2.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

            12 

óra/12+6 óra 

A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, 

formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok elemzésével: 

hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli 

leírás, utasítás. 

Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, 

helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét 

dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. 

Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei 

(személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

 

2.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás    8 

óra/8+4 óra 

Jellemző keresőalkalmazások, kereső alkalmazások funkcionalitása; 

Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése.  

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások 

kezelése. 

Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, 

szakszöveg) értelmezése, ismertetése. 

 

2.3.4. Munkavégzés projektekben     16 óra/20+10 

óra 

Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, 

ütemezése, erőforrás tervezés. 

Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, 

erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele projektmenedzsment 

szoftverbe. 

Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 
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2.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok    12 óra/16+8 

óra 

Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: 

bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének 

megismerése); 

Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, vállalkozásokat, 

munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével. 

A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. 

 

2.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás   2 

óra/2+1 óra 

A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális elrendezése 

a környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások figyelembevételével. 

A balesetmentes munkavégzés – kockázatbecslés, elemzés – szituációk alapján. 

Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, 

áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 

 

2.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  4 

óra/4+2 óra  

Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok alapján. 

Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó dokumentumok 

fajtái. 

Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 

 

2.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése           

 2 óra/ 26+1 óra 

Veszélyes anyagok hulladékok kezelése – eljárások. 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kockázatbecslés. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Informatikai szaktanterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-

kezelés megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

 
1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy     158+32 

óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű algoritmus 

elkészítésére, a megvalósításhoz szükséges adattípusok és adatszerkezetek 

kiválasztására, a fejlesztői és felhasználói dokumentáció elkészítésére, egy 

egyszerű adatmodell logikai tervének megvalósítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1. Programozás alapismeretek      8 

óra/6 óra 

A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, 

kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás 

Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok pontosítása, 

elő- és utófeltételek megfogalmazása 

Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson 

diagram 

A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down 

módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek 

 

1.3.2. Adattípusok         24 

óra/20 óra 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 18 36 72 32 32
Programozás alapismeretek 8

Adattípusok 4 20

Programozás elemei 6 2 26

Programozási tételek 14 30

Adatstruktúrák 16

Programtervezés 8 8

Adatbázisok 24 24

9 10 11 12
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Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör 

(globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. 

Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. 

Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, 

helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű karakterláncok. 

Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz 

kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. 

Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, 

alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 

Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok 

tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), helyfoglalás. 

Műveletek rekordokkal. 

 

1.3.3. Programozás elemei       8 

óra/6 óra 

Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), aritmetikai 

műveletek, matematikai függvények, véletlenszámok, típuskonverziók. 

Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, 

függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás 

Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); elágazás 

(IF-THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett feltételek (AND, OR); 

választás (CASE) 

Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). 

Elöltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)  

 

1.3.4. Programozási tételek       40 

óra/40 óra 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, 

eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) 

keresés tétele 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, 

transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum 

kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések 

összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés 

tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, 

faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, 

QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

 



355 

1.3.5. Adatstruktúrák        30 

óra/30 óra 

Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók 

segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, helyfelszabadítás; 

dinamikus és statikus változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák 

megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, 

törlés. 

Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); 

ciklikus listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal 

kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; prioritásos 

sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); 

veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás ellenőrzése); 

verem alkalmazásai: rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. 

 

1.3.6. Programtervezés       24+8 óra/24 

óra 

Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. 

Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása.  

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.3.7. Adatbázisok        24+24 óra/18 

óra 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, 

adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok felépítése: táblák, 

rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. 

Egyed-kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, 

redundancia csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. Funkcionális 

függések és kulcsok a relációs modellben. 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

1.4.  A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 
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1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 
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2.  Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy     

        344 óra+120 óra ÖGY/288 óra + 

60 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére 

(kódolására), a szükséges komponensek kiválasztására, egy adott programnyelven 

történő implementálására, az adatmodell fizikai megvalósítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: A weblapkészítés alapjai; Adatok tárolásához szükséges egyszerű 

adatbázis kialakítása; Algoritmizálás és adatmodellezés;  

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Programozási nyelvek       24 

óra/20 óra 

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, 

objektum-orientált. 

A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális 

programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek 

és jellemzőik 

Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási 

technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív 

futtatás, virtuális gépek. 

Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, 

fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs 

rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos 

nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok 

osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, 

lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 36 72 50 72 70 64

Programozási nyelvek 24

Objektumorientált programozás 36 36

Programozási nyelv „A” 12 36 14 36 26

Állománykezelés 8 10

Web-programozás alapjai 28 34 28

Adatbázis fejlesztés 36

9 10 11 12
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hatásköre, láthatósági köre; Globális és lokális azonosító, változók allokálása, 

élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

 

2.3.2. Objektumorientált programozás 36 óra+36 óra ÖGY/60 óra+18 óra 

ÖGY 

Objektumorientált paradigma  

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. 

Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és 

destruktor alkalmazása. 

Rendszerterv készítése 

Programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

2.3.3. Programozási nyelv „A”   84 óra+40 óra ÖGY/80 óra+20 óra 

ÖGY 

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project 

műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, 

megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol 

alkalmazás felületének a megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása 

tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. 

Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. 

Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. 

Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. 

Hibakeresés és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, 

változók tartalmának a figyelése. 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és 

ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, 

egymásba ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. 

Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek 

és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 
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Programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

2.3.4. Állománykezelés    8 óra+10 óra ÖGY/18 óra+ 6 óra 

ÖGY 

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O 

műveletek, megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: 

pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek állományokkal: 

létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és 

direkt feldolgozás 

 

2.3.5. Web-programozás alapjai   56 óra+34 óra ÖGY/74 óra+16 óra 

ÖGY 

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezet 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű 

elemek) és fejlécben alkalmazható elemek 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése 

Táblázatok 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. 

Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények 

Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. 

Javasolt szerver oldali programozási nyelv: PHP vagy JAVA 

 

2.3.6. Adatbázis fejlesztés       36 

óra/36 óra 

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások 

SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező 

hozzáadása 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: 

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER 

BY 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING 

Adatbázis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy PostgreSQL 

szerver 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 
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Számítógépterem 

 

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

értékeléssel 
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3. Hálózati ismeretek I. tantárgy      136+36 

óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok elméleti 

hátterére, szakmai ismeretek elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés 

megszerzésére felkészítse a tanulókat. A tantárgy további célja, hogy az otthoni, 

kis- és közepes vállalati hálózatokra, és internet szolgáltatásokra fókuszálva 

megismertesse a hálózatokban telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, 

üzemeltetésének, biztonságnak és hibaelhárításnak elméleti alapjait, valamint 

bevezetést nyújt a hálózatok tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti 

feladatokba is. 
 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai alapok tantárgy 

Bináris és hexadecimális számrendszer 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek 
 

3.3. Témakörök és elemeik 
 

3.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok    36+18 óra/72 

óra 

Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és 

alkalmazások 

Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái  

Operációs rendszer kiválasztása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez 

Bevezetés a hálózatokba  

Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege 

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

Hálózati eszközök és átviteli közegek 

Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, 

alhálózati maszkok 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Hálózati ismeretek I. 36 36 36 64
Otthoni és kisvállalati hálózatok 36 18 18

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) 18 18 64

9 10 11 12
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Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik 

OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok 

Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok 

Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások 

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

3.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

            82+18 

óra/72 óra 

Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók 

felépítése, jellemzői, indulási folyamata 

Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok 

ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hálózati labor. 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy       

        208+36 óra+125 óra ÖGY/288 

óra+50 óra ÖGY * 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 
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4.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a(z) 

Informatikai rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó gyakorlati 

feladatok elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a 

tanulókat. A tantárgy további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati 

hálózatokra, és Internet szolgáltatásokra fókuszálva a tanulók meg tudják oldani a 

hálózatokban telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, 

biztonságnak és hibaelhárításnak gyakorlati feladatait, valamint bevezetést nyújt a 

hálózatok tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti feladatokba is. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek témakörök 

 

4.3. Témakörök és elemeik 

 

4.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat     

        108+36 óra+90 óra ÖGY/144 

óra+25 óra ÖGY 

Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése 

Számítógépes rendszer összeállítása  

Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez  

Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  

Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása  

Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, 

kábelek tesztelés  

IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása  

Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)  

Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés WLAN-

okban  

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és 

kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati 

feladatok  

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Hálózati ismeretek I. gyakorlat 72 36 55 72 70 64
Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat 72 36 55 36 35

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 36 35 64

9 10 11 12
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Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata  

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése  

A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

4.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 

         100 óra+35 óra ÖGY/144 

óra+25 óra ÖGY 

Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és 

segédprogramok  

Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI modellel 

(ÖGY) 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  

Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, strukturált kábelezési 

feladat  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata  

Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, grafikus- és 

IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása  

Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN csatlakozás 

beállítása  

Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) 

ISP szolgáltatások bevezetése 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása 

ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése 

Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS, 

IPS) 

ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet 

Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és IOS 

mentése 

Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése 

A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hálózati labor. 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10832-12 azonosító számú Műszaki informatika megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 
1. Elektronika         

 128+64 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót arra, hogy felismerje az elektronikai 

alkatrészek fizikai működésének lényegét, alapáramköröket, alapösszefüggéseket 

ismertet. A fizika tantárgy tananyagára építve fejlessze tovább a tanulók villamos 

alapismereteit, amelyek elsajátítása után képesek lesznek a műszaki informatikus 

szakképesítés szakmai, elméleti és gyakorlati tantárgyainak tanulására, a 

szakmára jellemző egyszerűbb számítási, tervezési feladatok elvégzésére. 

Elsajátítja a tanuló, hogy az elektronika és az informatika egymástól 

elválaszthatatlan fogalmak. A tanuló megismeri a digitális áramkörök és 

áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit, képes lesz értelmezni azok katalógusadatait. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika – Az elektromos áram 

Informatika - Az informatikai eszközök használata 

 

1.3. Témakörök és elemeik 

 

1.3.1 Villamos alapfogalmak       

 4+4 óra 

A feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalma, 

jellemzői, mértékegységei, 

Az áram és a töltés közötti összefüggés 

A fizikai és geometriai paraméterek alapján az ellenállás kiszámítására vonatkozó 

összefüggés 

Az ellenállások hőfoktényezője, a negatív és a pozitív hőfokfüggése 

Az ellenállások fajtáit és katalógusadatai  

Az ellenállások szabványos jelölésmódjai 

 

1.3.2 Egyenáramú hálózatok alaptörvényei     

 8+4 óra 

Egyszerű áramkör felépítése 

Ohm törvény 

Passzív villamos hálózatok 

Aktív villamos hálózatok 

Összetett hálózatok számítási módszerei 

Mérések az áramkörben 
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Mérőműszerek méréshatárának kibővítése 

 

1.3.3 A villamos és a mágneses tér alapfogalmai    

 8+4 óra 

Nyugvó villamos tér tulajdonságai 

Villamos tér jelenségei 

Kapacitás 

Kondenzátor 

Mágneses tér létrehozása 

Mágneses teret jellemző mennyiségek 

Anyagok viselkedése mágneses térben 

Erőhatás mágneses térben 

Elektromágneses indukció 

 

1.3.4 Szinuszos mennyiségek, váltakozó áramú áramkörök   16+4 

óra 

Szinuszos váltakozó feszültség előállítása 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása és jellemzői 

Impedancia fogalma és jellemzése 

Villamos hálózatok törvényeinek alkalmazási módjai 

Áramköri elemek változó körben 

Váltakozó áramú teljesítmény 

Összetett változó áramú körök 

 

1.3.5 Kétpólusok - négypólusok       8+4 

óra 

Az aktív, a passzív, a lineáris és a nemlineáris kétpólusok fogalma 

A passzív kétpólusok jellemzői (impedancia, admittancia, fázisszög, helyettesítő 

kép). 

Az aktív kétpólusok helyettesítésének lehetősége Norton, ill. Thevenin helyettesítő 

képpel 

Az aktív, a passzív, a lineáris, a nemlineáris, a szimmetrikus és a földszimmetrikus 

négypólusok fogalma 

A passzív négypólusok jellemzői,paraméteres egyenleteik 

A passzív négypólus csillapítása és a kiszámolása 

 

1.3.6 Félvezető áramköri elemek       12+4 

óra 

A félvezetők fizika alapjai 

A félvezető dióda felépítése és működését. 

A félvezető dióda jellemzői 

A félvezető dióda karakterisztikája és jelképe 

A félvezetők hőfokfüggése 
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A félvezető dióda működése egyenirányító kapcsolásokban (egyutas és kétutas 

egyenirányítás) 

A Speciális diódák (pl. Zener, varicap,LED, stb) 

Felépítése, jellemzői és gyakorlati alkalmazási lehetőségei 

A bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, feszültség-, áramviszonyai a 

tranzisztorhatás  

A jelleggörbék, a paraméterek, és a helyettesítő képek közötti kapcsolatrendszer  

A bipoláris tranzisztor műszaki katalógusadatait és határértékei 

Az unipoláris tranzisztorok felépítése, működése, feszültség- és áramviszonyai 

Az unipoláris tranzisztorok jellemzői és alapkapcsolásai  

Az egyéb félvezetők gyakorlati alkalmazásai 

 

1.3.7 Alapáramkörök         16+8 

óra 

Erősítők alapfogalmai, erősítőjellemzők. 

Többfokozatú (csatolt) erősítők jellemzői 

Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők 

Hangolt -, szélessávú-, és nagyjelű erősítők fogalma 

 

1.3.8 Műveleti erősítők        20+12 

óra 

Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások. 

Műveleti erősítővel felépített áramkörök, alkalmazásuk (pl. műveletvégző 

áramkörök, oszcillátorok). 

 

1.3.9 Impulzustechnika        20+12 

óra 

Az impulzusok jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök 

Differenciáló - Integráló négypólus 

Diódás vágóáramkörök 

Impulzuselőállító áramkörök (billenőkapcsolások) 

Bistabil billenőkapcsolás 

Monostabil billenőfokozat (monostabil multivibrátor) 

Astabil billenőfokozat (astabil multivibrátor) 

Schmitt-trigger 

Billenőkörök integrált áramkörökkel 

Speciális integrált áramkörös billenőkörök 

 

1.3.10 Logikai áramkörcsaládok       16+12 

óra 

A bipoláris tranzisztor kapcsolóüzeme. 

A MOS tranzisztor kapcsolóüzeme. 
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Logikai áramkörök általános jellemzői: Statikus és dinamikus jellemzők, be- és 

kimeneti jellemzők, transzfer-jellemzők, sebességjellemzők és 

teljesítményjellemzők. 

Digitális rendszerek zaj- és zavarproblémái.  

Fontosabb logikai áramkörcsaládok alapáramkörei:Inverterek, alapkapuk, 

interfész áramkörök 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Elméleti szaktanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

2. Elektronika gyakorlat         96 

óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Hogy a tanuló az elektronika elméleti tantárgy keretében tanult elméleti ismereteit 

megbízhatóan alkalmazza az építési és mérési feladatok során. 

A tanuló ismerje meg az elektronikai áramkörök építéséhez és vizsgálatához 

szükséges szerszámokat, az elektronikában alkalmazott alap és kiegészítő 

anyagokat. 

A gyakorlat során szerezzen jártasságot a szerszámok és műszerek kezelésében és 

biztonságos alkalmazásában. 

A tanuló tudjon munkájához műveleti sorrendet készíteni, a szükséges anyagot, 

anyagmennyiséget kiválasztani, meghatározni, az elvégzett feladatát 

dokumentálni. 

A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult műveleteket, 

módszereket, technológiákat.  

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika tantárgy elektromosság témaköre 

Elektronika elméleti tantárgy elektrotechnika–elektronika alapismeretei 

Informatika - Az informatikai eszközök használata 

 

2.3. Témakörök és elemeik 

 

2.3.1. Áramkörök szerelési technológiái     12 

óra/12 óra 

Az elektromos berendezésekben alkalmazott kötések 

Forrasztás: anyagai, eszközei, módszerei 

Nyomtatott áramköri lemezek fajtái, anyagai. 

NYÁK tervezési követelmények. 
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Számítógépes NYÁK tervezés alapjai. 

Gyártási eljárások megismerése. (hagyományos, felületszerelt) 

Szereletlen NYÁK ellenőrzése, szerelt NYÁK. 

 

2.3.2. Elektronikai áramkörök építése      16 

óra/16 óra 

Egyszer váltakozó áramú áramkörök építése  

Szűrők, gyakoribb négypólusok építése, vizsgálata 

NYÁK lemezek szerelése 

Egyenirányítók és tápegységek építése, vizsgálata 

Integrált stabilizátor áramkör építése, mérése 

Műveleti erősítő alkalmazása, munkapont beállítása 

Negatív visszacsatolás megvalósítása, erősítés beállítása 

DC-AC erősítők, aktív szűrők 

 

2.3.3. Digitális elektronikai áramkörök építése    20 

óra/20 óra 

Digitális áramkörök szereléstechnológiájának megismerése 

Összetett digitális áramkörök építése 

Hibakeresés és javítás digitális áramkörökben 

 

2.3.4. Elektronikus berendezés mechanikai kialakítása   16 

óra/16 óra 

Egy kiadott projekt feladat·kapcsán: 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, gyártása illesztése, rögzítése 

Nyomtatott áramkörök maratása  

Forrasztandó felületek előkészítése  

Alkalmazott eszközök anyagok, előkészítése  

Kivezetések előkészítése szerelési magasság, olvashatóság, 

Szerelési sorrend alkatrész beültetése 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések elkészítése 

 

2.3.5. Részegységek villamos élesztése     20 

óra/20 óra 

Tápellátás vizsgálata 

Az áramkörök statikus és dinamikus viselkedésének vizsgálata  

Tápegység, hangfrekvenciás generátor, vagy impulzus generátor, oszcilloszkóp 

felhasználásával az adott egység műszaki paramétereinek vizsgálata 

A műszer és eszközkiválasztás fontosabb szempontjainak alkalmazása egy adott 

egység élesztéséhez szükséges mérési feladat elvégzéséhez 

 

2.3.6. Elektronikus készülék készre szerelése, végbemérése  12 

óra/12 óra 

Egy projektfeladat üzembe helyezése 
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Az elkészült áramkörök részegységenkénti ellenőrzése, dokumentálása. 

Az áramkörök beüzemelése, beállítása behangolása és a szükséges mérések 

elvégzése. 

A kapcsolási rajz segítségével az esetleges hiba behatárolása, a szükséges javítás 

elvégzése. 

Az áramköri és technológiai dokumentációk végleges tartalmának és formájának 

kialakítása  

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Elektronikai áramkör szerelő tanműhely 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

3. Digitális technika         64 

óra/64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása után a tanuló legyen képes az adott feladat ellátásához 

megfelelő digitális funkcionális egység kiválasztására. A tanuló ismerje meg a 

logikai algebra szabályait, jelöléseit, a logikai műveleteket, a logikai 

alapfüggvényeket, a logikai függvények szabályos alakjait. A tanuló legyen képes 

logikai függvényt egyszerűsíteni a logikai algebra felhasználásával, illetve 

grafikus módszerrel. Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát, 

és tudjon maximum négy-változós függvényt realizálni két vagy többszintű 

logikai hálózattal. Ismerje meg a szekvenciális hálózat fogalmát. Ismerje meg a 

kombinációs és a szekvenciális áramköröket, a kapuáramkörök és az elemi tárolók 

típusait, igazságtáblázatait, mutassa be vezérlési lehetőségeit. A tanuló ismerje 

meg az integrált tároló áramkörök fogalmát, típusait, jellemzőit, a vezérlési 

módokat. Ismerje a funkcionális áramkörök működési feltételeit, tudjon adott 

feladathoz áramköröket választani. Ismerje a memóriák típusait, legyen tisztában 

alkalmazási és bővítési lehetőségeikkel, kialakításukkal. Tudja értelmezni a 

mikroprocesszorok belső rendszertechnikáját, működését 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika – Az elektromos áram, Az elektromos energia előállítása 

Elektronika-elektronika áramkörök működési alapelvei 

Informatika - Az informatikai eszközök használata, Egyszerűbb folyamatok 

modellezése 

Matematika - Gondolkodási és megismerési módszerek 

 

3.3.Témakörök és elemeik 
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3.3.1. A digitális technika alapjai      4 

óra/4 óra 

Analóg és digitális mennyiségek tulajdonságai 

Az információ kódolása 

A digitális adatok ellenőrzése és javítása 

Hibaellenőrző és hibajavító kódok 

 

3.3.2. Logikai algebra        12 

óra/12 óra 

Logikai algebra alapfogalmai 

Logikai függvények 

A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk 

A logikai függvények szabályos alakjai 

Logikai függvények egyszerűsítése 

 

3.3.3. Logikai hálózatok alapelemei      4 

óra/4 óra 

Alapvető logikai kapuk tulajdonságai 

 

3.3.4. Kombinációs hálózatok       8 

óra/8 óra 

Kombinációs logikai hálózatok 

Funkcionálisan teljes rendszerek 

Két- és többszintű hálózatok 

Kombinációs hálózatok megvalósítására 

 

3.3.5. Sorrendi hálózatok        12 

óra/12 óra 

Szekvenciális hálózatok 

Tároló áramkörök 

Szekvenciális hálózatok megvalósítása 

PLA áramkörök 

Szinkron hálózatok vizsgálata 

Aszinkron hálózatok vizsgálata 

Szinkron és aszinkron hálózatok fogalma 

Szinkron hálózatok analízise 

Szinkron hálózatok tervezése 

PLS áramkörök 

 

3.3.6. Funkcionális áramkörök       8 

óra/8 óra 

Digitális jelek szétválasztása és egyesítése (multiplexer, demultiplexer) 

Regiszterek 

Számláló áramkörök 
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Aritmetikai áramkörök 

Integrált áramkörös megvalósítások 

 

3.3.7. A mikroprocesszor és rendszere      12 

óra/12 óra 

A számítógépek utasításainak szerkezete 

A számítógépek belső egységei 

A működéshez szükséges információk 

Címzési módok 

Címszámítás 

Huzalozott és sínes számítógép modell 

A sín fogalma 

Utasítás végrehajtás huzalozott struktúrán 

Utasítás végrehajtás sínes struktúrán 

Címzési módok szerinti működés 

A vezérlés megvalósítása 

Mikroprogramozott vezérlő 

Fázisregiszteres vezérlő 

Az aritmetikai logikai egység 

Fixpontos aritmetika 

Lebegőpontos számábrázolás 

Lebegőpontos aritmetika 

Memóriák 

A memóriák csoportosítása 

A cellák szervezése, cellaáramkörök 

Memóriaelemek rendszertechnikai felépítése 

A sebességnövelés módszerei 

Memóriaszervezés 

 

3.3.8. Megszakítási rendszer és perifériakezelés    4 

óra/4 óra 

A megszakítás jelzése, fogadása 

Az IT elfogadás folyamata 

A perifériakezelés elvei 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet 

hozzáféréssel rendelkező szaktanterem. 

 

3.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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4. Műszaki dokumentációs gyakorlat       96 

óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg, és tudja alkalmazni munkája során a műszaki rajz 

készítésére vonatkozó legfontosabb szabványokat, a rajzeszközöket, 

vonaltípusokat, síkmértani szerkesztésre vonatkozó szabályokat, a szabványos 

ábrázolási módokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos 

rajzjeleket. Tudjon műszaki rajzot értelmezni. Ismerje és alkalmazza a műszaki 

dokumentációra vonatkozó előírásokat. 

A tanuló ismerje meg az áramkör szimulációs és áramkör tervező programok 

alkalmazási lehetőségeit, a tervező és szimuláló programok, a különféle áramkör 

rajzoló (működést és mérést szimuláló) és NYÁK tervezőprogramok specialitásait. 

(Pl. TINA, EWB, EAGLE stb.) További cél, hogy a tanuló készség szinten készítsen 

számítógéppel készült (CAD rendszerek) dokumentációt.  

A tantárgy tevékenysége során szokjanak hozzá a tanulók a műszaki 

dokumentációs feladataik megvalósításakor a számítástechnikai és informatikai 

eszközök használatához. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Elektronika-elektronikai alkatrészek szabványos rajzjelei 

 

4.3. Témakörök és elemeik 

 

4.3.1. Műszaki rajz alapfogalmai      6 

óra/6 óra 

Vonalak és méretarányok. 

Szabványbetűk és számok. 

A sík- és térmértan fogalmai. 

Rajzeszközök és használatuk. 

Vetületi, axonometrikus ábrázolás fogalma. 

Rajzjelek, szimbólumok, rajzolvasás, rajzkészítés. 

Tömbvázlat funkciója, alkalmazása. 

 

4.3.2. Elektronikai rajzjelek és dokumentumok    14 

óra/14 óra 

Villamos rajzok jelképei, elektronikai rajzjelek használata 

A villamos rajzok fajtái 

Rajzjelek 

Félvezető alkatrészek rajzelemei 

Szabványos rajzjelek (pl. ASA, DIN) 

Kapcsolók, érintkezők, jelfogók (relék) rajzjelei 

Elektronikai rajzdokumentáció értelmezése, létrehozása 

Elvi rajz 



374 

Kapcsolási rajz 

Huzalozási kapcsolási rajz 

Nyomtatott áramköri (NYÁK, fólia) rajz 

Szerelési rajz 

 

4.3.3. CAD program használata a műszaki dokumentáció készítéséhez 

35 

óra/35 óra 

A CAD fogalma, PC-s CAD programok 

Az AutoCAD felhasználói felületének áttekintése 

A grafikus képernyő, a képernyő részei: 

Parancsok kiadásának lehetőségei, beállítások, testreszabás 

A rajzolás kezdetei 

Elemek módosításai, változtatási lehetőségek Geometriai transzformációk, 

manipulációk 

Méretezés 

Metszeti ábrázolás: Modellezés, ábrázolás 3D – ben 

 

4.3.4. Áramkörtervező és szimulációs program alkalmazása  35 

óra/35 óra 

Szimulációs eljárások. 

A szimuláció alkalmazásának lehetőségei. 

A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei. 

Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és alkalmazása. 

Egyszerű és összetett analóg és digitális áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentációjának elkészítése, a kapott eredmények 

beillesztése a műszaki dokumentációba 

Az áramkörtervező programok felépítése, telepítése, beállításai: 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajz-szerkesztő program 

használata. 

Alkatrészek elhelyezése, huzalozás. 

Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása. 

Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése. 

Kapcsolási rajz-szerkesztő és a nyomtatott áramkör tervező kapcsolata, 

alkalmazása. 

A nyomtatott áramkör tervező (PCB) használata. 

Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 

Az automatikus huzalozás. 

Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése. 

Kimeneti fájlok generálása. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák. 

Áramkörök kapcsolási rajzának, alkatrészjegyzékének elkészítése tervező program 

(CAD) alkalmazásával. 

Nyomtatott áramkör tervezése CAD program alkalmazásával. 
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Kimeneti fájlok generálása. 

A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása 

 

4.3.5. Az elektronikai berendezések, készülékek dokumentációi   6 

óra/6 óra 

Elektronikai berendezések dokumentációjának értelmezése, projekt feladat 

dokumentációjának elkészítése: 

Tömbvázlat 

Elvi rajz 

Kapcsolási rajz 

Méretezési részletrajz 

Elvi huzalozási rajz 

Kábelezési rajz 

Általános kapcsolási vázlat 

Bekötési rajz 

Elrendezési rajz 

Szerelési rajz 

Nyomtatott áramköri rajz 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet 

hozzáféréssel rendelkező szaktanterem. 

 

4.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

5. Villamos műszerek és mérések gyakorlat       96 

óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

5.1.  A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje a mérési hiba fogalmát, és legyen képes azok ismeretében a 

mérés eredményeit pontosabbá tenni. A tanuló legyen képes a mérési adatok 

rendszerezésére, felhasználására, és azokból reális következtetések levonására. 

Tudjon mérési dokumentációt készíteni. Rendelkezzen egyszerűbb egyenáramú és 

váltakozó áramú mérések elvégzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel. Tudja kezelni a tápegységet, hangfrekvenciás generátorokat, 

oszcilloszkópokat. Ismerje a műszer és eszközkiválasztás fontosabb szempontjait 

egy adott mérési feladat elvégzéséhez. Legyen képes impulzusok oszcilloszkópos 

vizsgálatára és impulzusok bizonyos jellemzőinek megváltoztatására. Tudjon 

oszcilloszkóppal időtartamot és fázisszöget mérni. Legyen alkalmas az 

oszcilloszkóp kétsugaras szolgáltatásának minél széleskörűbb kihasználására. 

Ismerje a digitális alapáramkörök vizsgálatának szempontjait és eszközeit. A 
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tanuló ismerkedjen meg az alapvető nem-villamos mennyiség mérési módszer 

alkalmazási lehetőségével, az eszközök vizsgálatához szükséges készséggel. A 

tantárgy befejezésével legyen áttekintése az elvégzett mérésekről, hogy a mérések 

során szerzett ismeretekkel, tapasztalatokkal ki tudja egészíteni a szakmai 

alapozás során szerzett elméleti ismereteit. 

 

5.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika – Az elektromos áram,  

Elektronika-elektronikai áramkörök működési alapjai 

Digitális technika- digitális áramkörök 

Informatika - Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 

5.3.  Témakörök és elemeik 

 

5.3.1. Méréstechnikai alapok       4 

óra/4 óra 

Méréstechnikai alapfogalmak 

Mérési hibák 

A mérési hibák csoportosítása 

Mérőműszerek mérési hibájának számítása, megadása 

Mérési sorozatok kiértékelése 

Véletlen hibák becslésének módszerei 

Véletlen hibák halmozódása 

Zavarjelek a mérőkörben 

 

5.3.2. Egyenáramú műszerek és mérések     4 

óra/4 óra 

Kéziműszerek használata 

Alapvető mérési módszerek 

Áram, feszültség és teljesítmény mérése egyszerű áramkörökön 

 

5.3.3. Váltakozó áramú műszerek és mérések    4 

óra/4 óra 

Szinuszos generátorok és kéziműszerek használata 

Analóg oszcilloszkóp kezelése 

Frekvenciafüggő alapáramkörök vizsgálata méréssel 

A számított és mért értékek összehasonlító elemzése 

Mérési jegyzőkönyv készítése 

 

5.3.4. Analóg áramkörök mérései      16 

óra/16 óra 

Fontosabb analóg áramkörök 

Egyenirányító áramkörök 

Szűrő áramkörök 
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Félvezetők fizikai jellemzői, Félvezető dióda 

Tranzisztoros alapkapcsolások 

Tranzisztoros alapáramkörök munkapont beállítása 

Műveleti erősítők 

Analóg áramköri méréseknél használt műszerek (elektromechanikus műszerek, 

elektronikus műszerek 

 

5.3.5. Összetett analóg elektronikai áramkörök mérése   16 

óra/16 óra 

Összetett analóg elektronikai áramkörök mérése: 

Többfokozatú erősítők, csatolások 

Visszacsatolások 

Szélessávú- és hangolt erősítők 

Oszcillátorok 

Műveleti erősítős alapkapcsolások 

 

5.3.6. Impulzustechnikai mérések      12 

óra/12 óra 

Impulzus fajtái, jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök 

Impulzuskeltő áramkörök 

 

5.3.7. Digitális alapáramkörök mérései     16 

óra/16 óra 

Logikai szintvizsgálók használata 

Kapuáramkörök igazságtáblázatának felvétele 

Flip-flopok vezérlési táblázatának felvétele 

Logikai hálózatok analízise méréssel 

Függvényrealizálási feladatok 

Függvényrealizálás funkcionálisan teljes rendszerekkel 

 

5.3.8. Digitális funkcionális áramkörök vizsgálata    12 

óra/12 óra 

Logikai analizátor kezelése 

Digitális tárolós oszcilloszkópok kezelése 

Szekvenciális hálózatok realizálása és analízise méréssel 

Szinkron szekvenciális hálózatok realizálása  

Multiplexerek, demultiplexerek, dekóderek vizsgálata 

Aritmetikai áramkörök vizsgálata méréssel 

Regiszterek felhasználása 

Számlálók, frekvenciaosztók vizsgálata 

Digitális áramkörök szimulációjára alkalmas program áttekintése 

Digitális alapáramkörök működésének vizsgálata szimulációval 
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5.3.9. Nem villamos mennyiségek mérései     12 

óra/12 óra 

Mérő-átalakítók vizsgálata: 

Passzív mérő-átalakítók 

Ellenállásos mérő-átalakító 

Induktív mérő-átalakító 

Kapacitív mérő-átalakító 

Aktív mérő-átalakítók 

Indukciós mérő-átalakító 

Termoelektromos mérő-átalakító 

Piezoelektormos mérő-átalakító 

Fotoelektromos mérő-átalakító 

 

5.4.  A képzés javasolt helyszíne  

Villamos műszerek mérés labor 

5.5.  A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

6. Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás     80 

óra/80 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1.  A tantárgy tanításának célja 

A műszaki informatikus szakma gyakorlása során a számítógép vezérelt 

automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez 

és szabályozásához szükséges megfelelő elvek, módszerek és eszközök 

alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek és készségek elsajátításához ad 

lehetőséget. 

Megalapozza az ipari gyártórendszerek számítógépes vezérlési, szabályozási 

rendszerelemeinek telepítéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges 

elméleti ismereteket. 

 

6.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika – Az elektromos áram,  

Elektronika-elektronikai alapáramkörök 

Digitálistechnika-digitális technika alapjai 

Informatika - Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 

6.3.  Témakörök és elemeik 

 

6.3.1. Az irányítás műveletei, alapfogalmai     12 
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óra/12 óra 

Irányítás fogalma 

Irányítási rendszer felépítése 

Irányítás felosztása: vezérlés és szabályozás fogalma 

 

6.3.2. A vezérléstechnika alapfogalmai     12 

óra/12 óra 

A vezérlési vonal fogalma és fő egységei 

A vezérlések fajtái 

A vezérlések szerkezeti elemei 

A vezérlő berendezések építőelemei, készülékei 

Példák vezérlésekre 

 

6.3.3. Számítógépes irányítástechnika      16 

óra/16 óra 

Számítógépes irányítási rendszer 

A számítógépes irányítási rendszer fő egységei 

Példák számítógépes irányítási rendszerre 

 

6.3.4. A szabályozástechnika alapfogalmai     12 

óra/12 óra 

A szabályozási kör fogalma és fő egységei 

A szabályozási kör általános felépítése 

A szabályozások csoportosítása 

A szabályozási kör szervei 

Lineáris szabályozások 

Példák szabályozásokra 

 

6.3.5. Számítógépes jelfeldolgozás alapjai      16 

óra/16 óra 

Analóg - digitál átalakítók 

Analóg jelek mintavételezése 

Digitál - analóg, analóg - digitál átalakítás 

Számítógéppel vezérelt mérések 

Számítógéppel támogatott mérőrendszer feladatai 

A PC alapú mérőrendszerek struktúrája 

Mérőrendszerekben alkalmazott adattovábbítási módszerek. 

PC alapú mérőrendszerekben alkalmazott szabványos kommunikációs 

protokollok. 

Soros jelátvitel szabványos protokolljai (RS232, RS422, RS485) 

Párhuzamos jelátvitel szabványos protokolljai (IEEE488) 

VXI ,PXI, MXI busz, busz-rendszerek 

USB, FireWire, Ethernet 
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6.3.6. Számítógépes mérőrendszerek felépítése    12 

óra/12 óra 

Számítógéppel vezérelt mérőrendszer általános felépítése 

Többfunkciós mérésadatgyűjtő kártyák 

Többfunkciós mérésadatgyűjtők analóg bementi egységének alkalmazása 

Digital Signal Processor (DSP). 

Ethernet hálózaton keresztül vezérelhető mérőrendszerek 

Számítógépes mérések vezérlőszoftveri 

 

6.4.  A képzés javasolt helyszíne 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet 

hozzáféréssel rendelkező szaktanterem. 

 

6.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

7. Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás gyakorlat    96 

óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A műszaki informatikus szakma gyakorlása során a számítógép vezérelt 

automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez 

és szabályozásához megfelelő elvek, módszerek és eszközök alkalmazásához 

szükséges gyakorlati ismeretek és készségek elsajátításához ad lehetőséget. 

Megalapozza az ipari gyártórendszerek számítógépes vezérlési, szabályozási 

rendszerelemeinek telepítéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges 

gyakorlati ismereteket.  

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

7.3. Témakörök és elemeik 

 

7.3.1. Ipari vezérlő rendszerek üzembe helyezése, vizsgálata  21 

óra/21 óra 

Szenzorok jellemzőinek vizsgálata 

Az ipari irányítástechnikában leggyakrabban mért mennyiségei és szenzorainak 

vizsgálata, Folyamatirányító rendszerek felépítése 

Számítógépes vezérlések és szabályozások rendszertechnikai vizsgálata 

 

7.3.2. Számítógépes jelfeldolgozás gyakorlata    27 

óra/27 óra 
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AD-DA átalakítók, minőségi jellemzők vizsgálata 

Kép, hang, digitalizálási eljárások gyakorlata 

  

7.3.3. Mérésadatgyűjtő rendszerek, vizsgálata    27 

óra/27 óra 

Számítógépes adatgyűjtő kártya programozásának megismerése 

Adatgyűjtő kártya analóg kimeneteinek és bemeneteinek vizsgálata 

Mérőkártya programozása, Mérőkártya működésének tesztelése 

 

7.3.4. Virtuális műszerek, szimulációs módszerek alkalmazása  21 

óra/21 óra 

Virtuális elektronikai laboratórium használata 

Alapáramkörök vizsgálata szimulációs program segítségével 

Mérési adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása virtuális műszerek felhasználásával 

 

7.4.  A képzés javasolt helyszíne  

Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás mérés labor 

 

7.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

8. Adatátviteli hálózatok üzemeltetése      64 

óra/64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

  

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A műszaki informatikus szakma gyakorlása során a vállalati környezetben 

működő helyi hálózat az adatátviteli rendszer felügyeleti, hálózat forgalom 

figyelési feladatok elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretek megalapozása. 

Az adatátviteli hálózatok kiépítése során felhasznált aktív eszközök, technológiák 

és használati jellemzők ismeretének szintetizálása.  

 

8.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Hálózati ismeretek I. – hálózati alapismeretek 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat – hálózati alapismeretek gyakorlat 

 

8.3.  Témakörök és elemeik 

 

8.3.1. Az adatátviteli hálózat minőségi jellemzői    10 

óra/10 óra 

A hálózati rendelkezésre állást befolyásoló tényezők (fizikai szintű, adatkapcsolati 

szintű, stb). 
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Szolgáltatási minőség mérőszáma (QoE) 

 

8.3.2. Hálózat biztonsági megoldások      12 

óra/12 óra 

Hálózat biztonsági megoldások alkalmazási lehetőségei: 

VLAN 

ACL  

DNS zóna 

 

8.3.3. A hálózatok figyelési szempontjai     12 

óra/12 óra 

A hálózatfigyelési szempontok áttekintése: 

Összeköttetés figyelés 

Forgalomfigyelés 

Rendszermonitorozás 

 

8.3.4. Hálózatfelügyeleti módszerek      30 

óra/30 óra 

Az összeköttetések figyelésének módszerei 

Forgalom-figyelési eljárások 

A hálózati csomagforgalom vizsgálata 

Hálózatfelügyelő, Network Analyzer program használata 

hálózatfelügyelő protokoll megismerése 

Felügyeleti információs adatbázis fogalma és alkalmazási lehetőségei 

Távoli felügyelet lehetőségei 

 

8.4.  A képzés javasolt helyszíne 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet 

hozzáféréssel rendelkező szaktanterem. 

 

8.5.  A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

9. Adatátviteli hálózatok üzemeltetése gyakorlat     96 

óra/96 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

9.1.  A tantárgy tanításának célja 

A műszaki informatikus szakma gyakorlása során a vállalati környezetben 

működő helyi hálózat, adatátviteli rendszer felügyeleti, hálózat forgalom figyelési 

feladatok elvégzéséhez szükséges gyakorlati ismeretek és készségek elsajátítása. 

Az adatátviteli hálózatok kiépítése során felhasznált aktív eszközök, technológiák 

és használati jellemzők ismeretének készség szinten történő alkalmazása. Az 
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alkalmazott hálózat felügyeleti szoftver funkcióinak, szolgáltatásainak, használati 

jellemzőinek gyakorlatban történő alkalmazása. 

 

9.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Hálózati ismeretek I. – hálózati alapismeretek 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat – hálózati alapismeretek gyakorlat 

 

9.3.  Témakörök és elemeik 

 

9.3.1. Hálózatépítési gyakorlat       18 

óra/18 óra 

Munkahelyi környezetnek megfelelő, helyi(lokális) hálózatépítési gyakorlat, 

hálózati eszközök konfigurálása, tesztelése. 

 

9.3.2. Hálózatbiztonsági megoldások gyakorlati megvalósítása  26 

óra/26 óra 

Hálózat biztonsági megoldások alkalmazási lehetőségei: 

Munkaállomások helyi védelme 

VLAN 

ACL  

DNS zóna 

 

9.3.3. Hálózati munkaállomások távoli elérése    26 

óra/26 óra 

Távoli asztal szolgáltatás gyakorlati alkalmazása 

VPN szolgáltatás gyakorlati alkalmazása 

 

9.3.4. A hálózatok figyelés gyakorlata      26 

óra/26 óra 

Az összeköttetések figyelésének gyakorlati módszerei  

Forgalom-figyelési eljárások gyakorlati megvalósítása 

A hálózati csomagforgalom vizsgálati gyakorlat 

Hálózatfelügyelő, Network Analyzer program használata.  

Hálózatfelügyelő protokoll gyakorlati alkalmazása 

Felügyeleti információs adatbázis fogalma és alkalmazási lehetőségei   

Távoli felügyelet lehetőségei 

 

9.4.  A képzés javasolt helyszíne  

Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor. 

 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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10. Műszaki programozás gyakorlat       96+64 

óra 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A műszaki informatikus szakma gyakorlása során a vállalati környezetben 

működő programozható logikai vezérlők, egyszerű és összetett programozás 

elvégzése, tesztelése és dokumentálása készség szinten.  

A komplex vezérélési feladatok megoldásában a PLC ismeretének készség szinten 

történő alkalmazása. Egyszerű és összetett programozás gyakorlatban történő 

alkalmazása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazás fejlesztés 

Alkalmazás fejlesztés gyakorlat 

Programozási nyelvek 

Programozási nyelvek gyakorlat 

Informatika - Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

 

10.3. Témakörök és elemeik 

 

10.3.1. Programozható logikai vezérlők      

 8 óra 

A programozható logikai vezérlők (PLC) felépítése, működése, feladatai 

A PLC funkcionális egységei 

A központi vezérlő egység, buszegység, hálózati tápegység modul, programtároló 

modul 

Bemeneti illesztő egység - analóg és digitális bemeneti modul 

Kimeneti illesztő egység analóg és digitális kimeneti modul 

Egyéb jellemző egységek: időzítő modul, számláló modul, szabályozó modul, 

speciális modulok. 

 

10.3.2. Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése, 

dokumentálása          

 12 óra 

Programozási szabályok 

Utasításlista 

Létradiagram 

Programozó készülékek, programozás számítógépes felületen, programozó 

szoftver 

PLC programok dokumentációja 

 

10.3.3. Gyakorlati feladatok PLC -s megoldásai    30+32 

óra 
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Komplex vezérlési feladat megoldása PLC-vel 

PLC kiválasztása adott technológiai folyamathoz 

 

10.3.4. Mikrovezérlők típusai, felépítése     

 16 óra 

Mikrovezérlők típusai, felépítése 

Analóg és digitális mennyiségek. A/D konverzió 

A/D konverterek, pontosságuk 

Mintavételezés. Számrendszerek, számábrázolás, kódok, kettes komplemens 

Maszkolási eljárások és szerepük 

Számlálók és multiplexerek használata a mikrovezérlőkben 

Memóriák, memória térképek, memórialapozás 

Címzési módok 

A mikrovezérlő (pl. PIC) architektúrája, perifériái 

Harvard és Neumann elv 

Utasítás végrehajtása a mikrovezérlőben 

 

10.3.5. Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése 

            

 30+32 óra 

Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése 

Utasítás végrehajtása a PIC-ben 

Utasítások csoportosítása, végrehatási idejűk 

Szubrutin írása, és végrehajtásának menete 

Megszakításos programozás 

A fejlesztő környezet bemutatása, program letöltése 

Ki és bemeneti perifériák beállítása, villamos paramétereik 

Konfigurációs bitek beállítása 

Órajel kiválasztása, ciklusidő számítása 

Megszakítások: kiváltó okok, alacsony és magas szintű megszakítások 

Tábla kezelés, jelentősége 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne 

Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított számítógéplabor. 

 

10.5.  A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

A  11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

9 – 1/13. évfolyam 

 

Megismerni az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és 

szervezési feltételeit, ismeri a baleset és foglalkozási megbetegedések fogalmát, a 

munkavégzés kockázatait. 

Elsajátítani a biztonsági szín- és alakjelek valamint , a munka eszközök biztonságos 

használatát. 

 

A 11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló megismerte a munkavállaló jogait, munkavállaló kötelezettségeit, 

munkavállaló felelősségét, foglalkoztatási formákat, speciális jogviszonyokat 

(önkéntes munka, diákmunka), álláskeresési módszereket. Megtanulta a vállalkozások 

létrehozása és működtetésének módszereit, munkaügyekkel, munkavállalással, 

munkaviszonnyal kapcsolatos alapismereteket. Megismerte a munkapiac sajátosságait 

(munkanélküliség). 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló 

 szakmai önéletrajzot és motivációs levelet megír 

 kommunikál egy szakmai állásinterjún 

 bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 

 alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt. 

 
10815-12 Információtechnológiai alapok modul, Információtechnológiai alapok elmélet és 

gyakorlat tantárgy: 

 

9. évfolyam:  

 

A tanuló ismerje: 

Az Információtechnológiai alapfogalmakat Kettes, tizenhatos számrendszert, a számítógép 

főbb részeit BIOS funkcióit,a Processzorok, Memóriák, Perifériák, Portok, Nyomtatók 

jellemzőit és típusait, Adattovábbítási módszereket, Asztali és hálózati operációs rendszerek, 

GUI és CLI felhasználói felületek, Fájlok, mappák kezelése és megosztását, Jogok, 
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attribútumok kiosztását, Memóriakezelést, Partíció, Fájlrendszer fogalmát, Folyamat- és 

processzorkezelés, Hálózati csatolóegységeket és feladataikat, Topológiák, Protokollok 

használata, beállítása, Biztonsági veszélyforrások, Adatbiztonsági eljárások, biztonsági 

házirend szabályait, Biztonsági ajánlások és szabványok, Hálózati biztonságtechnika elemeit, 

típusait, Hálózati nyomtatás, Felügyeleti eszközök használatát, ESD védelem 

szükségességének okait, Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Számítógépet összeszerelni, Portokat, perifériákat csatlakoztatni, Operációs rendszert 

telepíteni. 

 

1/13.évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Az Információtechnológiai alapfogalmakat Kettes, tizenhatos számrendszert, a számítógép 

főbb részeit BIOS funkcióit,a Processzorok, Memóriák, Perifériák, Portok, Nyomtatók 

jellemzőit és típusait, Adattovábbítási módszereket, Asztali és hálózati operációs rendszerek, 

GUI és CLI felhasználói felületek, Fájlok, mappák kezelése és megosztását, Jogok, 

attribútumok kiosztását, Memóriakezelést, Partíció, Fájlrendszer fogalmát, Folyamat- és 

processzorkezelés, Hálózati csatolóegységeket és feladataikat, Topológiák, Protokollok 

használata, beállítása, Biztonsági veszélyforrások, Adatbiztonsági eljárások, biztonsági 

házirend szabályait, Biztonsági ajánlások és szabványok, Hálózati biztonságtechnika elemeit, 

típusait, Hálózati nyomtatás, Felügyeleti eszközök használatát, ESD védelem 

szükségességének okait, Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Számítógépet összeszerelni, Portokat, perifériákat csatlakoztatni, Operációs rendszert 

telepíteni. 

 

 

10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul, Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

9. évfolyam: 

10. évfolyam: 

11. évfolyam: 

12. évfolyam: 

1/13. évfolyam: 

 

10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés modul, Hálózati ismeretek I. elmélet 

és gyakorlat tantárgy: 

 

10. évfolyam: 

11. évfolyam: 

12. évfolyam: 

1/13. évfolyam: 
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10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció modul, 

Munkaszervezési ismeretek elmélet és gyakorlat tantárgy: 

 

12. évfolyam: 

A tanuló megismerte az informatikai munkaköröket, az üzleti és egyéni portfoliót. 

Megismerte a szervezeti típusokat, üzleti kommunikáció sajátosságait. Elsajátította a 

projektmenedzsment alapokat, és az alapvető pénzügyi és számviteli ismereteket. Megismeri 

a szakképesítéshez kapcsolódó minőségbiztosítási és környezetvédelmi szabályokat.  

Elsajátította és gyakorlatot szerzett a munkakeresésben, ügyviteli és információs 

folyamatokban. Felkészül a projektkeretek közti munkavégzésre, számviteli pénzügyi 

tevékenységek végzésére, és a kockázatok minimalizálására. Szakmacsoportjához kötődően 

megismeri a minőségbiztosítási eljárásokat és a veszélyes hulladékok kezelését. 

1/13. évfolyam: 

A tanuló megismerte az informatikai munkaköröket, az üzleti és egyéni portfoliót. 

Megismerte a szervezeti típusokat, üzleti kommunikáció sajátosságait. Elsajátította a 

projektmenedzsment alapokat, és az alapvető pénzügyi és számviteli ismereteket. Megismeri 

a szakképesítéshez kapcsolódó minőségbiztosítási és környezetvédelmi szabályokat.  

Elsajátította és gyakorlatot szerzett a munkakeresésben, ügyviteli és információs 

folyamatokban. Felkészül a projektkeretek közti munkavégzésre, számviteli pénzügyi 

tevékenységek végzésére, és a kockázatok minimalizálására. Szakmacsoportjához kötődően 

megismeri a minőségbiztosítási eljárásokat és a veszélyes hulladékok kezelését. 

10832-12 Műszaki informatika modul, Elektronika tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Az adatátviteli hálózattal szemben támasztott követelményeket, a létesítendő adatátviteli 

rendszer technológiájának kiválasztásának, tervezésének, kivitelezésének szempontjait. A 

feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit, 

mértékegységeit, az áram és a töltés közötti összefüggéseket, az ellenállás kiszámítására 

vonatkozó összefüggéseket a fizikai és geometriai paraméterek alapján, az ellenállások 

hőfoktényezőjét, a negatív és a pozitív hőfokfüggését, az ellenállások fajtáit és 

katalógusadatait, az ellenállások szabványos jelölésmódjait. 

egyenáram hálózatok alaptörvényeit, a villamos és a mágneses tér alapfogalmait, a félvezető 

áramköri elemek felépítését, működését, impulzusok jellemzőit, a fontosabb logikai 

áramkörcsaládok alapáramköreit 

 

A tanuló tudjon: 

Műszaki informatikai rendszerek dokumentációját, rendszertervet, hálózati és elektronikai 

kapcsolási rajzát olvasni és készíteni, angol nyelvű szakmai szöveget értelmezni és 

felhasználni. 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Elektronika gyakorlat tantárgy: 
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2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Az adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképek értelmezését, adatátviteli 

rendszer építését, kialakítását, berendezéseket illesztésének feltételeit a meglévő rendszerhez 

 

A tanuló tudjon: 

A hálózatok aktív eszközeit monitorozni, műszaki dokumentációt értelmezni, angol nyelvű, 

olvasott szakmai szöveg megérteni. Digitális elektronikai áramköröket építeni, elektronikus 

berendezés mechanikai kialakítását, elektronikus készülék készre szerelése, végbemérése 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Digitális technika tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

A digitális technika alapjait, a logikai algebra alapfogalmait, logikai hálózatok alapelemeit, 

kombinációs logikai hálózatok jellemzőit. A számítógépek utasításainak szerkezetét, az 

aritmetikai logikai egység és a memória működését, a megszakítási rendszert és a 

perifériakezelést. Az adatátviteli hálózattal szemben támasztott követelményeket 

 

A tanuló tudjon: 

Angol nyelvű szakmai szöveget értelmezni és felhasználni 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Műszaki dokumentációs gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Az adatátviteli rendszer építésének, kialakításának, berendezések illesztésének szabályait. 

Műszaki rajz alapfogalmait, az elektronikai rajzjeleket. 

 

A tanuló tudjon: 

CAD programot használni a műszaki dokumentáció készítéséhez, áramkörtervező és 

szimulációs programot alkalmazni, az elektronikai berendezések, készülékek dokumentációit 

elkészíteni. 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Villamos műszerek és mérések gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Méréstechnikai alapfogalmakat, a mérési hibák csoportjait, mérőműszerek mérési hibájának 

számítását, impulzus fajtáit, jellemzőit,  

Impulzusformáló áramkörök 

 

A tanuló tudjon: 
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Egyenáramú kézi műszereket használni, analóg oszcilloszkópot kezelni, impulzustechnikai 

méréseket végezni, logikai analizátort kezelni, passzív és aktív mérő-átalakítót használni. 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás elmélet 

és gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Az irányítás műveleteit, alapfogalmait, a vezérléstechnika alapfogalmait, a számítógépes 

irányítási rendszereket, a szabályozástechnika alapfogalmait, a számítógépes jelfeldolgozás 

alapjait, a számítógépes mérőrendszerek felépítését,  

 

A tanuló tudjon: 

AD-DA átalakítókat, kép, hang, digitalizálókat használni, mérőkártyát programozni, 

működését tesztelni, mérési adatokat gyűjteni, tárolni, feldolgozni virtuális műszerek 

felhasználásával. 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Adatátviteli hálózatok üzemeltetése és gyakorlat 

tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Az adatátviteli hálózat minőségi jellemzőit, a hálózat biztonsági megoldásokat, 

hálózatfelügyeleti módszereket, a távoli felügyelet lehetőségei 

 

A tanuló tudjon: 

Hálózatfelügyelő, Network Analyzer programot használni, hálózatfelügyelő protokollt 

gyakorlatban alkalmazni. 

 

10832-12 Műszaki informatika modul, Műszaki programozás gyakorlat tantárgy: 

 

2/14. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

A programozható logikai vezérlőket (PLC), a programozási szabályokat, a mikro vezérlők 

típusait, felépítését 

 

A tanuló tudjon: 

Egyszerű és összetett programozást elvégezni, a programokat tesztelni, dokumentálni, 

komplex vezérlési feladatokat megoldani PLC-vel, ki és bemeneti perifériákat villamos 

paramétereinek beállítása, konfigurációs bitek beállítása  
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 344 01 

PÉNZÜGYI–SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 344 01 

PÉNZÜGYI–SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

 - - - - 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy. - - - - 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy. - - - - 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 1960 óra - 2228 óra 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy - - - - 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2108 óra  2380 óra 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
6. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása        4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei       2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások        2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 

 

1.3.17. Munkajogi alapismeretek       4 óra 

 

1.3.18. Munkaviszony létesítése       4 óra 

 

1.3.19. Álláskeresés         4 óra 

 

1.3.20. Munkanélküliség        4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) 

szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra  

 

1.3.17. Nyelvtani rendszerzés 1       8 óra 

 

1.3.18. Nyelvtani rendszerezés 2       8 óra 

 

1.3.19. Nyelvi készségfejlesztés        24 óra 

 

1.3.20. Munkavállalói szókincs        24 óra 
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A 11504-12 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

1. Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy     198 óra/198óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1   tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó 

fogalmakat és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a 

nemzetgazdaság egyes területeinek több irányú kapcsolatát, a közgazdasági 

elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit.  

 

1.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 

Témakör: Üzleti kommunikáció   

Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati 

szituációk alapján 

 

1.3 Témakörök  

 

1.3.1 Mikrogazdasági alapok      10 óra/10 óra 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás 

A gazdaság szereplői 

Szektorok, ágazatok        2 óra/0 óra 

 

1.3.2  A fogyasztói magatartás és a kereslet    18 óra/18 óra 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a 

fogyasztói magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

Haszonmaximalizálás 

Közömbösségi görbék tulajdonságai, alakjuk 

Költségvetési egyenes / korlát 

Keresleti függvény jellemzői 

Árrugalmasság, jövedelemrugalmasság, keresztárrugalmasság 

Szemelvények elemzése       16 óra/8 óra 

 

1.3.3 A vállalat termelői magatartása és a kínálat   20 óra/20 óra 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

A termelés technikai – gazdasági összefüggései 
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A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat 

A piacszabályozás 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

Pénzmozgás és elszámolhatóság 

A fedezeti összeg 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

A piacra való belépés korlátozása 

Monopólium és tökéletes verseny összehasonlítása 

A két piaci forma bevételi függvénye 

Az oligopólium és a kartell       16 óra/8 óra 

 

1.3.4  A vállalkozások alapítása, működése    24 óra/24 óra 

A vállalkozásokról általában, a kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

Vezetési stílus 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A döntés 

A controlling tevékenység szerepe 

A motiváció 

A csoport, csapatmunka 

A konfliktus 

Esettanulmányok               

2óra/2óra 

 

1.3.5 A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai    22 óra/22óra 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

Gazdasági szektorok 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 

A termékek és jövedelmek áramlása 
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Kormányzati kiadások hatása a makroegyensúlyra 

Adók hatása a makroegyensúlyra 

A modern pénz tulajdonságai 

Pénzkínálat, pénzkereslet 

A pénzmennyiség változásának hatása az összekeresletre  20 óra/11 óra 

 

1.3.6 A nemzetgazdaság ágazati rendszere    28 óra/28 óra 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok 

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság 

teljesítménykategóriái és mérésük 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

Nominális és reálkibocsátás, árszínvonal 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

1.3.7 A marketing alapjai      16 óra/16 óra 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Stratégiai tervezés 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Piaci szerkezetek 

Versenytársak 

A piac szegmentálása 

Célpiac kiválasztása 

Termékpozicionálás        12 óra/6 óra 

 

1.3.8  Jogi alapismeretek       20 óra/20 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 

Jogszabályok tanulmányozása 

 

1.3.9 Tulajdonjog        12 óra/12 óra 
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A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés  

 

1.3.10 A kötelmi jog         28 óra/ 28óra 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, letét, megbízás, 

vállalkozás, szállítás, fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és 

betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing, követelésvétel, biztosítás 

Szerződésminták tanulmányozása      4 óra/1 óra 

 

1.4 A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Ügyviteli gyakorlatok tantárgy      216 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1 A tantárgy tanításának célja 

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

- a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a 

tanulókat szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő 

adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és 

tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára,  

- megismerjék a projekttervezés lépésein keresztül a projektdokumentumok 

típusait és tartalmát 

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való 

kommunikációs szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő 

kapcsolattartás vonatkozásában 

 

2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

gazdasági és jogi ismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 
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2.3 Témakörök  

 

2.3.1 Tízujjas vakírás        90 óra/90 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a 

homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

2.3.2 Szövegformázás       18 óra/18 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

 

2.3.3 Levelezés és iratkezelés      72 óra/72 óra 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 

Elektronikus iratkezelés szabályai 

Elektronikus iratkezelés megismerése, elsajátítása 

 

2.3.4 Üzleti kommunikáció       36 óra/36 óra 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret 

és emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 
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Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

Üzleti etika, etikett 

 

2.4 A képzés javasolt helyszíne  

Az 1., 2., 3. témakör gépteremben a 4. témakör taniroda 

 

 

2.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

A tízujjas vakírás értékelése a gépírásoktatás sajátos szabályai szerint történik.  

     Javítószerkezet nélkül: 

   0,00-0,20%hiba jeles 

   0,21-0,40%hiba jó 

0,41-0,50%hiba közepes 

0,51-0,60%hiba elégséges 

0,61%hibától  elégtelen 

 

   Javítószerkezettel: 

   0,00-0,10%hiba jeles 

   0,11-0,20%hiba jó 

   0,21-0,30%hiba közepes 

   0,31-0,40%hiba elégséges 

   0,41%hibától  elégtelen 

3. Általános statisztika tantárgy      68 óra/72 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

 

3.1 A tantárgy tanításának célja 

A Statisztikai alapok tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető 

ismeretekkel rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási 

eszközökről, a grafikus ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok 

szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult ismereteket a mindennapi gazdasági 

életet érintő média-információin keresztül értelmezni tudja. 

 

3.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, 

kiemelten a matematikai és a gazdasági és jogi i alapismeretek általános szakmai 

tartalmaira épül. 

 

3.3 Témakörök  
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3.3.1 Statisztikai alapfogalmak      4 óra/4 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

Mérési szintek 

A statisztikai adatok pontossága 

A statisztikai törvény 

 

3.3.2 Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 28 óra/30 óra 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban 

használt viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

Gyakorisági sorok és azok fajtái: rangsor, osztályközös gyakorisági sor, kumulált 

gyakorisági sor, relatív gyakorisági sor, kumulált relatív gyakorisági sor, 

értékösszegsor, relatív értékösszegsor számítása és értelmezése 

 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz és medián, kvantilisek 

Számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel: egyszerű és 

súlyozott átlagformulák 

 számtani átlag 

 harmonikus átlag 

 négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

 kronologikus átlag 

 mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

3.3.3 Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása  18 

óra/18 óra 

A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 
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Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 

Részátlag index 

Összetételhatás indexe 

Összefüggések az indexek között 

Humánerőforrás-és jövedelemgazdálkodás elemzése 

(esettanulmány) 

 

3.3.4 Az érték, ár és volumenindex     14 óra/16 óra 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Egyedi indexek számítása és értelmezése (ár, volumen, érték) 

Együttes indexek számítása 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 

A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

3.3.5 A grafikus ábrázolás      4 óra/4 óra 

Grafikus ábrázolás eszközei  

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

3.4 A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

 

3.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
 

 

4. Statisztika gyakorlat tantárgy      68 óra/72 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

 

4.1 A tantárgy tanításának célja 

A statisztikai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a megtanult 

statisztikai fogalmakat és mutatószámokat  a gyakorlatban tudja értelmezni. 

Fejlessze a tanulók számarányérzékét a mikro és makrogazdaság legfontosabb 

valós mutatóinak bemutatásával, megismertetésével, alkalmaztatásával, és 

ösztönözze a tanulókat a megfelelő összefüggések feltárására, a helytálló, valós 
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következtetések megállapítására, levonására, azáltal is, hogy az elemzéshez a 

grafikus módszereket alkalmazza. 

 

4.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A statisztika gyakorlat tantárgy a matematika tantárgyon túl szorosan kapcsolódik 

az informatikában megtanult kompetenciák alkalmazásához. Az általános 

statisztika előző tanévben elsajátított elméleti ismereteire is épül, mert azok 

alkalmazása számítógépes programokkal a gyakorlatban történő felhasználása. 

 

4.3 Témakörök 

  

4.3.1 Statisztikai alapfogalmak 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése feladatokkal 
Kérdőívszerkesztés 

 

4.3.2 Az információsűrítés módszereinek gyakorlata   32 óra/32 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a 

számítógépes programokat, kiemelten a statisztikai függvények használatát a 

viszonyszámok és a középértékek gyakorlatában  

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

Összetett komplex feladat, esettanulmány 

 

4.3.3 Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása  14 

óra/16 óra  

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a 

számítógépes programokat, kiemelten a függvények használatát az adott témakör 

gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

Munkaügyi- és jövedelemstatisztika a vállalkozások szintjén és a statisztikai 

hivatalok szintjén  

 

4.3.4 Az érték, ár és volumenindex     14 óra/16 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a 

számítógépes programokat, kiemelten a függvények használatát az indexszámítás 

gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

Indexszámok gyakorlati alkalmazása 

Fogyasztói árindex 

 

4.3.5 Esettanulmány készítése      8 óra/8 óra 

Esettanulmány készítése megadott témában a tanult statisztikai módszerek 

alkalmazásával a számítógépes programok használatával 

Központi Statisztikai Hivatal honlapján megjelent jelentéseinek tanulmányozása 

 



406 

4.4 A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

4.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

5. Pénzügyi alapismeretek tantárgy      136 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1 A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a 

gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a 

mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának 

módjai iránt, eligazodjon a pénzügyi intézményrendszerében és ismerje az 

alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen meghatározni és 

kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának vállalkozás számára leginkább 

megfelelő módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok 

fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-

alakulásának hatását a gazdasági szférára.  

 

5.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

gazdasági és jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

5.3 Témakörök  

 

5.3.1 Pénzügyi szektor alapvetései     4 óra/4 óra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, 

kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

5.3.2 Pénzügyi intézményrendszer     34 óra/34 óra 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

Pénzteremtés alapesetei 

Pénzteremtés kétszintű bankrendszerben 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 
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Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése  

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

PSZÁF, Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

5.3.3 A pénzforgalom       34 óra/34 óra 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

Fizetési műveletek jóváhagyása 

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

Fizetési módok 

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a 

kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

(akkreditív)  

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 

kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés 

fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

Giro-rendszer működése 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

5.3.4 A pénzügyi piac és termékei     54 óra/60 óra 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  
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a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

  vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

  az állampapírok fajtái és jellemzői  

a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

5.3.5. Biztosítási alapismeretek      10 óra/12 óra 

Biztosítási alapfogalmak 

Kockázat, kárkockázat 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

6. Pénzügy gyakorlat tantárgy       32 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1 A tantárgy tanításának célja 

A Pénzügyi gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megértse és a 

mindennapi életben alkalmazni is tudja: a pénznek időértéke van a különböző 

időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtés, akár 

hitelfelvételhez kapcsolódóan.  A legyen képes tanuló egyszerű értékpapír 

árfolyam és hozamszámításon keresztül döntést hozni vásárlási-eladási 

szándékról. A valuta- és deviza árfolyamok ismeretében gazdálkodási 

tevékenységhez kapcsolódóan számításokat végezni. 

 

6.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként és az adott évfolyamon 
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megjelölt Pénzügyi alapismeretek tantárgy pénzforgalom, valamint pénzügyi 

piaci és termékei témakörök szakmai tartalmaira épül. 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer  

Tartalmak: Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, 

hitelfelvétel a jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom  

Tartalmak: A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

6.3 Témakörök  

 

6.3.1 A pénz időértéke       10 óra/11 óra 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

Nettó jelenérték, örökjáradék számítása 

Hiteltörlesztési terv számítása 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás  

 

6.3.2 Értékpapírok értékelése      18 óra/20óra 

A kötvény értékelése:  

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése:  

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

6.3.3 Valuta, deviza-árfolyama       4 óra/5 óra 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, deviza árfolyamokhoz kapcsolódó számítások  
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6.4 A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

6.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

7.  Adózási alapismeretek tantárgy      32 óra/54 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1 A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal 

megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek 

költségvetését, gazdálkodási szabályait. Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb 

adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a magánszemélyek személyi 

jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés 

szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen ismeretek 

birtokában a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési rendszerében 

részben eligazodni. 

 

7.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy A gazdasági élet szereplői, 

kapcsolatai, az állam feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és 

kiadásai témakörének  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai elemei 

 

7.3 Témakörök  

 

7.3.1 Az államháztartás rendszere      3 óra/5 óra 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

TB alrendszer, elkülönített állami pénzalapok 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

Költségvetési politika 

 

7.3.2 Adózási alapfogalmak        5 óra/7 óra 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 
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Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

7.3.3 Kiemelt adónemek        24 óra/42 óra 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 

Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

7.4 A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

7.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

8. Az Adózás gyakorlat tantárgy      32 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1 A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az 

adóelőleg- és adószámítási feladatok elvégzésére, egyszerű adattartalmak alapján 
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adóbevallások készítésére, ezáltal útmutatást adjon az adóbevallások 

elkészítésének gyakorlatához.  

 

8.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Adózási alapismeretek megtanult témaköreinek mindegyikére épül. 

 

Az Adózás gyakorlata  

 

8.3 Témakörök  

 

8.3.1 Személyi jövedelemadó      12 óra/16 óra 

Összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény és 

adókedvezmény figyelembevételével) 

Adóelőleg megállapítása  

Adóbevallás készítése alapadatokkal 

Elektronikus személyi jövedelemadó bevallás tanulmányozása, készítése 

 

8.3.2 Általános forgalmi adó      12 óra/14 óra 

Az adó mértéke az adóalap után, valamint ha az a fizetendő adót is tartalmazza 

Az általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és 

szolgáltatások 

Az értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása 

A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított áfa 

A vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapeset) 

A fizetendő adó megállapítása 

Számla, nyugta kitöltése 

Elektronikus számlák, nyugták kitöltése 

 

8.3.3 Helyi adók        8 óra/6 óra 

Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok az adóalap és adómérték 

megadásával 

 Vagyoni típusú adó. Kommunális adó. Helyi iparűzési adó 

Helyi adók (Gyöngyös) mértékének és bevallásának megismerése, 

tanulmányozása 

 

8.4 A képzés javasolt helyszíne  

Taniroda 

 

8.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

9. Számviteli alapismeretek tantárgy      136 óra+68 óra/ 162 

óra+36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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9.1 A tantárgy tanításának célja  

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 

számviteli jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 

módszereit. 

Bizonylatok alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel 

kapcsolatos tételeket. 

 

9.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozások alapítása, működése 

Tartalmak: a teljes tartalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

9.3 Témakörök  

 

9.3.1 A számviteli törvény        16 óra +10óra /20 

óra + 5óra 

A vállalkozási tevékenység tartalma, főbb kategóriái 

 

A vállalkozási tevékenység főbb sajátosságai    

o vállalkozási tevékenység erőforrásigénye 

o vállalkozási tevékenység sikerességének mérése 

o A vállalkozások információs rendszere  

o külső és belső tájékoztatás 

o számviteli információs rendszer felépítése 

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

A számviteli törvény fejezetei 

A számviteli alapelvek 

A vállalkozások számviteli politikája 

A számviteli bizonylatok a bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok 

útja, a bizonylatok javítása 

A beszámoló célja és készítésének főbb szabályai 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 
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Beszámolás és könyvvezetés 
 

9.3.2 A vállalkozás vagyona      20 óra + 4óra / 24 

óra +3 óra 

A leltár fogalma, fajtái. 

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

A mérlegfőcsoportok tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma, jellemzői és változatai  

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

A mérleg és az eredménykimutatás alapján végezhető elemzések mutatószámai 

                       

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 

 

9.3.3 A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 16 óra +15 óra / 

20óra +9 óra 

Könyvvezetési kötelezettség 

Kettős könyvvitel jellemzői 

- Gazdasági események (alapvető és összetett) és fajtái             

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

A számlák zárása és feladatai     

- havi, negyedéves és éves zárás 

- költségszámlák zárása és az eredmény megállapítása (összköltség és forgalmi 

költség eljárással) 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

Esettanulmány:  

a könyvvezetés és a beszámoló összeállításának kapcsolatáról            

 

9.3.4 Tárgyi eszközök elszámolása      20 óra + 2óra/24óra 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 
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Összefüggő komplex feladatmegoldás        

 

9.3.5 A vásárolt készletek elszámolása  24 óra +8 óra / 28 óra +3 óra 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és 

FIFO elv alapján 

Az anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal 

kapcsolatos gazdasági események könyvelése 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása,       

a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének könyvelése 

A göngyölegek kiselejtezése 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás 

A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

Összefüggő komplex feladatmegoldás        

 

9.3.6 A jövedelem elszámolás     16 óra +12 óra /18 óra +6 óra 

Humán erőforrás gazdálkodás feladata             

Bérrendszerek, bérezési formák 

Ösztönzés 

Foglalkoztatási lehetőségek 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, 

betegszabadság) 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

Összefüggő komplex feladatmegoldás        
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9.3.7 A saját termelésű készlettek elszámolása 14 óra +8 óra / 16 óra +3 óra 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

Költségek és csoportosításuk        

- költségnem,  

- elszámolás módja,  

- összetétel szerint és  

- a termelés volumenváltozásához kapcsolatos viszony szerint 

A közvetlen önköltség számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) és 

költséghely-költségviselő szerint 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

A saját termelésű készletek állományváltozása 

Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 

Összefüggő komplex feladatmegoldás        

 

9.3.8 Termékértékesítés elszámolása   10óra +6 óra / 12óra +4 óra 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés 

kiszámítása, és könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

Vevőkkel szembeni követelések és főkönyvi elszámolása    

Értékesítéshez kapcsolódó nyilvántartások:  

- megrendelések 

- vevői folyószámla 

- forgalmi adó 

Összefüggő komplex feladatmegoldás        

 

9.3.9 Könyvvizsgálat és letétbehelyezés    +3óra/+3óra 

- könyvvizsgálat, könyvvizsgálói jelentés és záradék 

- letétbehelyezés és a közzététel 

 

9.4 A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

9.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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10. Számvitel gyakorlat tantárgy      32 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A számviteli alapismeretek tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati 

alkalmazása. A bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számviteli alapismeretek tantárgy: 

 

Témakör: A számviteli törvény 

Tartalmak: a számviteli bizonylatok  

 

Témakör: A könyvelési tételek szerkesztése 

Tartalmak: könyvelési tételek szerkesztése, analitikus nyilvántartás  

 

Témakör: Vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 

 

10.3 Témakörök  

 

10.3.1 A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok      8 óra/9óra 

Készpénzbefizetési bizonylat 

Készpénzátutalási megbízás 

Átutalási megbízás 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés 

Készpénzfizetési számla 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak 

elkészítése (komplex feladat megoldása) 

Üres okmányok, nyomtatványok helyes kitöltése 

 

10.3.2 .A tárgyi eszközök nyilvántartása         8 óra/9óra 

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton 

Üzembe helyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása 

Tárgyi eszköz analitika készítése 

Üres okmányok, nyomtatványok helyes kitöltése 
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10.3.3 .Vásárolt készletek bizonylatai         8 óra/9óra 

Megrendelőlevél 

Készlet bevételezése, kivételezési bizonylat. 

Készletvisszavételezési bizonylat 

Készletnyilvántartó lap 

Szállítólevél 

Számla 

Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat megoldása)  

Üres okmányok, nyomtatványok helyes kitöltése 

 

10.3.4 .Pénzügyi analitika számítógépen               

8 óra/9óra 

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 

Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Listák, lekérdezések a pénzügyi programból 

Pénzügyi analitika készítése (komplex feladat megoldása) 

 

10.4 A képzés javasolt helyszíne: 

Számítógépterem 

 

10.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerint. 
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A 10147-12 azonosító számú Gazdálkodási feladatok ellátása 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

 
1.  tantárgy Gazdálkodási ismeretek      112 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

 

A tanulóval megismertesse a befektetett eszközökkel való gazdálkodás, a 

forgóeszköz- és készletgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének 

módszereit, legfontosabb mutatóinak kiszámítását. A módszerek felhasználásával 

képes legyen a tanuló a vállalkozás belső és külső környezetében bekövetkező 

változások követésére, alkalmazkodási javaslatok kidolgozására. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Mikrogazdasági alapok 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Témakör: A vállalkozások alapítása, működése 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Témakör: A jövedelem elszámolása 

Tartalmak: A jövedelem részei, bérek közterhei  

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Gazdálkodás a befektetett eszközökkel    18 óra 

Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 

Az innovációs stratégia 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe 

A beruházás szerepe a vállalkozásnál 

A beruházások gazdaságossági vizsgálata 

A beruházás folyamata 
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1.3.2. Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer    

 22 óra 

A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 

A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 

A logisztikai rendszer szerkezete 

A logisztika stratégiai kérdései 

A logisztikai rendszer működése 

A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű 

készletek) 

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, 

hatékonyság, igényesség, forgási sebesség,) 

Az anyagi folyamatok lebonyolítása 

A logisztikai szervezet 

Esettanulmány          2 óra 

 

1.3.3. Munkaerő és bérgazdálkodás       26 óra 

Az emberierőforrás-gazdálkodás tartalma és célja 

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

Humán stratégia 

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, 

biztosítása, hatékony foglalkoztatás) 

Munkaerő-toborzás módszerei 

Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 

megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, 

munkaszerződés) 

A munkaszerződés tartalmi és formai kellékei 

Kollektív szerződés 

A munkaidő és a pihenőidő 

Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 

A kereseti arányok kialakítása 

A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere 

A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése    

 10 óra 

 

1.3.4. Gazdálkodás, gazdaságosság       16 óra 

A vállalkozás eszközei és ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 
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A befektetés és finanszírozás összefüggése 

A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 

Esettanulmány 

 

1.3.5. A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája    16 óra 

A vezetés lényege és funkciói 

A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

Az üzleti terv felépítése és tartalma 

Az üzleti terv alaki követelményei 

Az összefoglaló fontossága 

A mellékletek szerepe        4 óra 

 

1.3.6. A vállalkozás válsága        14 óra 

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

A vállalati válság szakaszi, és típusai 

A vállalti válság leküzdése 

Válságkezelő stratégiák 

A csődeljárás 

A felszámolási eljárás 

A végelszámolás 

Szemelvények elemzése 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 11505-12 azonosító számú Könyvelés számítógépen megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Könyvelés számítógépen gyakorlat     128 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában 

alkalmazható az érvényes számviteli előírások alapján működő, főkönyvi és 

folyószámla kezelő program, bérelszámoló, tárgyi-eszköz nyilvántartó és 

készletnyilvántartó program használatát.  

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: a témakörök teljes ismerettartalma   

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: A kiemelt adónemek   

Tartalmak: a teljes tartalma 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Szoftverjogi és etika, adatvédelem       6 óra 

A szerzői jogról szóló törvény főbb szabályai 

Az adatok felhasználási korlátai 

Adatvédelem, személyes adatok védelme 

A számítógépes vírusok, a vírusok elleni védelem 

Rendszerbiztonság, adatbiztonság, a mentés archiválás alapjai 

 

1.3.2. A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények       6 óra 

Információs piramis 

A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása 

A feldolgozásból származó információ fontossága 

A könyvelő programok csoportosítása, jellemzői 

A könyvelő rendszerek használati jogai, licencek sajátosságai 

A könyvelő rendszerek saját gépes és hálózati telepítése 

 

1.3.3. Főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszer      

36 óra 

A törzsadatok felvitele 
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A programok beállítása, paraméterezése 

A rendszer feladási kapcsolatai 

Nyitás-zárási műveletek 

Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, 

feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi 

kivonat, folyószámla kivonat, áfa kimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt 

számlák listája, lejáró számlák listája) 

Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla kezelő rendszerekben 

Egy adott vállalat/intézmény főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszerének 

megismerése 

 

1.3.4. Tárgyi eszköz nyilvántartó program     18 óra 

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai 

Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vétel rögzítése 

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés) 

Lekérdezések (karton, leltár lista) 

Főkönyvi feladások a tárgyi eszköznyilvántartó rendszerből 

Egy adott vállalat/intézmény tárgyi eszköz nyilvántartó programjának 

megismerése 

 

1.3.5. Készletnyilvántartó program       18 óra 

A készletnyilvántartás sajátosságai 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, 

értékesítés, hiány, selejtezés) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák lekérdezések (analitikus napló, készlet karton) 

Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből  

Egy adott vállalat/intézmény készletnyilvántartó programjának megismerése 

 

1.3.6. Bérelszámoló program alkalmazása      18 óra 

A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése 

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, járulékok, bérkarton, tb és adó igazolás) 

Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 

Egy adott vállalat/intézmény bérelszámoló programjának megismerése 

 

1.3.7. Integrált vállalati rendszerek      26 óra 

A hálózati és a web alapú rendszerek sajátosságai 
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A felhasználók és jogosultságok 

A rendszer törzsadatai, a törzsadatok felvitele 

A rendszer részrendszereinek (moduljainak) alkalmazása 

A részrendszerek közötti kapcsolatok, feladások megteremtése 

Listák, lekérdezések a rendszerből 

Összefüggő feladatok megoldása integrált vállalati rendszerekben 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne: 

Számítógépterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10149-12 azonosító számú Könyvvezetés és beszámolókészítés 

feladatai megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

 
 

1. Számvitel tantárgy       192 óra+ 16 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A könyvvezetés és beszámolókészítés tananyagára építve a 2000. évi C. 

törvény alapján kell a gazdálkodóknak könyveiket vezetni és beszámolóikat 

elkészíteni, ezért cél, hogy ismerjék meg és sajátítsák el a kettős könyvvitel 

rendszerében történő eljárásokat és módszereket. Az előírásoknak 

megfelelően a gazdasági élet vállalkozási területén a bizonylatok kitöltésétől 

kezdve az analitikus nyilvántartáson keresztül a gazdasági műveletek 

könyvelésén át képes lesz a vállalkozás eredményének és vagyonának 

megalapítására.  
 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakörök: az összes témakör tartalmai 

 

Számvitel gyakorlat tantárgy 

  Témakörök: az összes témakör tartalma 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: Az értékpapírok főbb fajtái 

 

Pénzügy gyakorlat tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke 

Tartalmak: a teljes tartalma 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. A számviteli törvény, éves beszámoló     18 óra 

A számviteli a törvény célja és hatálya, főbb fejezetei 

A számvitel fogalma és részei, számviteli alapelvek 

A számviteli politika        

A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei, az áttérések szabályai 



426 

A beszámoló és a könyvvezetés kapcsolata 

A közzététel, letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 

A könyvvitel fogalma, feladatai 

A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása 

A források és csoportosításuk 

A leltár fogalma, fajtái, leltárkészítés 

A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves 

beszámoló mérlege) 

A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai, kellékei, a bizonylati 

elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 

Az egységes számlakeret 

A vállalti számlarend, fogalma, felépítése és szerkezete 

Az egységes számlakeret belső összefüggései, a számlaosztályok közötti kapcsolat 

 

1.3.2. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások    24 óra 

 A tárgyi eszközök és fajtáik, állomány és értékváltozásaik, analitikus 

nyilvántartásuk 

A tárgyi eszközök értékelése (bekerülési érték fogalma, nyilvántartási érték) 

A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a használatba 

vételkor egy összegben elszámolt eszközök  

A tárgyi eszközök amortizáció számítása degresszív eljárásokkal (nettó érték 

alapú, évek száma összeg módszer, szorzószámos módszer) 

A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 

A belföldi, közösségi és import beruházás könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

A felújítás és könyvelése 

A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások 

A beruházás és felújítás analitikája 

Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, 

értékesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, apportkénti bevitel és átvétel, hiány, 

káresemény, értékhelyesbítés.) 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.3. Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások    

 8 óra 

 Az immateriális javak és fajtái, állomány és értékváltozások, analitikus 

nyilvántartásuk 

Az immateriális javak beszerzésének könyvelése (vagyon értékű jog, szellemi 

termék)  

Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának 

számítása és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, 

térítés nélküli átadása és átvétele, apportkénti bevitele és értékesítésének 

könyvelése, selejtezés és hiány elszámolása 
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Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.4. A vásárolt készletek elszámolása      30 óra 

Készletek fogalma, mérlegben való megjelenésük 

Készletek nagyságának tervezése 

 A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, a bekerülési érték és tartalma 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Az anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben 

folyamatos értéknyilvántartást nem vezet 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges 

beszerzési áron való nyilvántartásnál, visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és 

FIFO elv alapján 

Az anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal 

kapcsolatos gazdasági események könyvelése 

Egyéb anyagkészlet változásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvelése 

(térítés nélküli átvétel, átadás, apportként történő átadás, átvétel) 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 

Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

Egyéb nagykereskedelmi árukészlet változásokkal kapcsolatos gazdasági 

események könyvelése (apportként történő átadás, átvétel, térítés nélküli átadás, 

átvétel, káresemény) 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg 

visszaérkezésének könyvelése 

A göngyölegek kiselejtezése 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás 

A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

Készletgazdálkodás és a készletek nyilvántartása 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.5. Jövedelemelszámolás        16 óra 

Humán erőforrás gazdálkodás feladata 

Bérrendszerek, bérezési formák 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, 

betegszabadság) 
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A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése (SZOCHO, SZAHO) 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.6. Költségekkel kapcsolatos elszámolások     18 óra 

A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 

A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, 

költségviselő) 

Költséggazdálkodás, kalkuláció 

A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése Költségmódosító 

tételek 

Költségek időbeli elhatárolása 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma 

Az önköltség fogalma, részei 

Önköltségszámítás, kalkulációs séma 

Önköltségszámítási szabályzat 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.7. Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások  20 óra 

A saját termelésű készletek fogalma, fajtái és értékelésük 

A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének meghatározása 

Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 

A saját termelésű készletek állományváltozásainak meghatározása 

A késztermékek leltári különbözetének elszámolása 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása 

és könyvelése 

Visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

Az közösségi értékesítés és az export elszámolása, könyvelése. 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

  

1.3.8. Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások  24 óra 

Hitelek és csoportosításuk 

Hitelszámlákkal kapcsolatos elszámolások 

Betétszámlákkal kapcsolatos elszámolások 

A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő gazdasági események 

A bankszámla és a pénztárszámla vezetésére vonatkozó szabályok 
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A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő legfontosabb gazdasági események 

könyvelése 

Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 

A váltóval kapcsolatos gazdasági műveletek 

A kapott váltóval kapcsolatos gazdasági események, számítások és könyvelések 

(váltóelfogadás, váltóleszámítolás, váltóforgatás) 

Értékpapírok fogalma és csoportosítása 

Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése, 

Kötvényekkel kapcsolatos gazdasági események (kibocsátás, vásárlás, 

kamatelszámolás, árfolyamelszámolás, törlesztés) 

A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának 

könyvviteli elszámolása, 

A részvényvásárlás, a részvényértékesítés valamint a kapott osztalék 

könyvelése, 

A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 

A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.9. Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások    12 óra 

A kötelezettségek fajtái és jellemzőjük, analitikus nyilvántartásuk 

A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 

A saját váltó kibocsátásának és kifizetésének könyvelési feladatai 

A kötvénykibocsátás és törlesztés könyvviteli elszámolása 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési 

kötelezettségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli 

elszámolások 

Összefüggő komplex feladat megoldása      + 2 óra 

 

1.3.10. A zárás, éves beszámoló        22 óra 

A könyvviteli zárlat célja és feladatai 

A havi és negyedévi zárás feladatai, az év végi zárlati teendők 

A beszámolókészítés, a beszámoló részei  

A vagyonrészek értékelése a mérlegben 

Az éves beszámoló eredménykimutatása, összköltség-eljárású, forgalmi 

költségeljárású eredménykimutatás („A” változat) 

Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma, 

A pénzügyi  eredmény (a pénzügyi ráfordítások és pénzügyi bevételek) 

A rendkívüli eredmény (a rendkívüli ráfordítások és rendkívüli bevételek 

tartalma) 

Társasági adó, osztalék elszámolása 

A mérleg szerinti eredmény meghatározása 

A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 

Cash flow-kimutatás – pénzáramlás kimutatása, követése 
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Üzleti jelentés  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Taniroda 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerint. 
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A 11506-12 azonosító számú Vállalkozásfinanszírozási és adózási 

feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

1. A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy      64 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi 

befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során 

elsajátított ismeretek és finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák 

alapján. Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető 

elemzésére alkalmas mutatók megállapítására és a mutatóérték tartalmának 

egyszerű magyarázatára. Megismerje a tanuló a státusz és az éves pénzforgalmi 

terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 

 

Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Témakör: A saját termelésű készlettek elszámolása 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), A kötvény fogalma, jellemzői, fajtái; vállalati kötvény 

pénzügyi piacon betöltött szerepe 
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Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. A vállalkozások pénzügyi döntései      2 óra 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú távú és rövid távú döntések 

 

1.3.2. A beruházások értékelése       26 óra 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás 

összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági 

műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása 

szerint 

A beruházási döntések megalapozása 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és 

végső pénzáram) és tartalmuk 

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, 

beruházási pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és 

jövedelmezőségi index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

A belső finanszírozás módja 

A külső finanszírozás módja 

A hitelezés folyamata        

 4 óra 

 

1.3.3. A forgóeszköz-ellátás        16 óra 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek 

során a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 
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A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

Szemelvények tanulmányozása 

Számított mutatók elemzése, következtetések levonása 

Esettanulmány          6 óra 

 

1.3.4. A finanszírozás gyakorlata       14 óra 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás elvei 

A finanszírozási tevékenység csoportosítása 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, 

önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszközlekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

A forgóeszközök mérése 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelezés alapelvei 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Hiteltörlesztési terv készítése 

Lízinggel kapcsolatos alapfogalmak 

Lízingdíj számítása 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

A forfetírozás 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 
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Formanyomtatványok tanulmányozása 

Esettanulmány          22 óra 

 

1.3.5. A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése   6 óra 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy     32 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási 

és hosszútávú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló 

alkalmas legyen a beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb 

számítások elvégzésre és a következtetések levonására, valamint a forgóeszközök 

szükségeltének megállapítására és az azokhoz rendelhető finanszírozási források 

felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére 

azáltal, hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv 

összeállításában. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a Vállalkozásfinanszírozás tantárgy elméleti ismereteire alapoz az 

egyes témakörök tartalma vonatkozásában. 

 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 
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Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Beruházások pénzügyi döntései      12 óra 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, 

beruházási pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a 

belső megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására 

vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 

 

1.3.2. Forgóeszköz-szükséglet megállapítása     10 óra 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók 

és a mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronológikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

1.3.3. A finanszírozás gyakorlata      7 óra 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

 

1.3.4. Pénzügyi teljesítményének mérése     3 óra 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi 

mutatók, eladósodási mutatók , pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók 

képletének felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések 

megfogalmazása  

Esettanulmány, működő vállalkozások mutatóinak értelmezése 
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1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

3. Az Adózás tantárgy         96 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt 

adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak 

figyelembevételével a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi 

adók tekintetében. A tanulóknak egyszerűbb adózási feladatok megoldásában 

jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni számolni az egyes adónemek kapcsán a 

fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell elkészíteni írásban az éves 

bevallásokat. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Számviteli tantárgy 

Témakör: A zárás, éves beszámoló 

Tartalmak: Az eredménykimutatás fogalma 

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

 

Témakör: Kiemelt adónemek 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Az adózás rendje         4 óra 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adózó kötelezettségei 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 
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Az adómegállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

3.3.2. Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok   28 óra 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a 

személyi jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, 

egyszerűsített bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb 

jellemzői  

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő 

jövedelmek (kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási 

díjakra, és a vállalkozói „kivétre”)  

Adó alapját csökkentő kedvezmények, és korlátozásuk 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 

megállapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan 

értékesítés adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

Hatályos adótörvények értelmezése       5 óra 

 

3.3.3. Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái     14 óra 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, 

adómérték, az általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint 

az egyszerűsített vállalkozói adó körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos 

keretben 
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Hatályos adótörvények értelmezése       5 óra 

 

3.3.4. Társaságok jövedelemadózása       16 óra 

A társasági adó célja, jellemzői, alapelvei 

A társasági adó alanyai 

A társasági adó nem alanyai 

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum 

összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

az adóalapot csak csökkentő tételek  

az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Adómentességek 

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, 

adómérték, az általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és a 

mérlegszerinti eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap 

korrekciós tételek alapján 

Hatályos adótörvények értelmezése       5 óra 

 

3.3.5. Általános forgalmi adó        22 óra 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 

általános szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Tárgyi adómentesség 

Alanyi adómentesség 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 
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Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának 

megállapítására, a vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen 

felszámított adó megoszlására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az 

adómértékek több kulcsára tekintettel. 

Hatályos adótörvények értelmezése       5 óra 

 

3.3.6. Helyi adók          12 óra 

A gépjárműadó  

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése 

Mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautóadó 

A cégautóadó alanyai. A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, 

lízing, kiküldetés stb.) 

Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

 A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra, valamint a 

helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

Hatályos adótörvények értelmezése       5 óra 

A helyileg aktuális adók vizsgálata, elemzése     7 óra 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

4. Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy    64 óra 

 

4.1.  A tantárgy tanításának célja 
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Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy a tanulóban az egyes 

kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának 

készségét kialakítsa. A tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, 

járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV 

keretprogramjai alkalmazásával. A tanuló legyen képes a bevalláshoz szükséges 

adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének 

forrásait. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és 

kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

4.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Adózás gyakorlat tantárgy 

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Gyakorlati előkészítés       4 óra 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk 

letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás 

megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

 

4.3.2. Elektronikus bevallás gyakorlata     56 óra 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint 

az egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási 

adó és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a 

biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék 

kötelezettségeiről (az 58-as) bevallás elkészítése, alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és 

társas vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 
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A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es 

bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as 

bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához 

(M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére 

(Adatlap évszám) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más 

szám, vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

4.3.3. A bevallások ellenőrzése       4 óra 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 11501-12 azonosító számú Projektfinanszírozás megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Projektfinanszírozás tantárgy       64 óra 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Projektfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy a projektek 

finanszírozásához kapcsolódó elméleti ismeretanyag birtokában a tanuló 

értelmezni tudja a projekteket és azok lehetséges finanszírozási forrásait. A tanuló 

alkalmas legyen projektek értékeléséhez rendelkezésre álló információforrást 

használva a projektek finanszírozási forrásait felkutatni.  

Felkészítse a tanulókat, hogy kísérje végig a pályázati ügyletet a pályázatok 

megindításától azok lezárásáig a megfelelő dokumentációk nyomonkövetésével. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 

 

Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás) 

 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

 

Vállalkozásfinanszírozás tantárgy 

Témakör: A beruházások értékelése 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 
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Vállalkozásfinanszírozás tantárgy 

Témakör: A finanszírozás gyakorlata 

Tartalmak:  

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszközlekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 
 

Témakör: Üzletfinanszírozás 

Tartalmak:  

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 
 

Témakör: A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése 

Tartalmak:  

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 
 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy 

Minden témakör tartalma 
 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Projektfinanszírozás alapjai      26 óra 

 A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői 

A projektfinanszírozás szereplői 
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A projektfinanszírozás csatornái 

A projektfinanszírozás menete 

Projektfinanszírozás technikájának sajátosságai 

Projekt típusai és a finanszírozási forma közötti összefüggés 

A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) 

PPP, a köz- és magánszféra partnersége 

A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése. A 

projektfinanszírozásban használt pénzügyi eszközök 

A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és 

tőkeszerkezetre jellemző mutatószámok;  

Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre 

Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése. 

Saját erő formái 

A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban 

Hitelminősítés, hitelezés folyamata 

A projektfinanszírozás garanciái (nagy és nemzetközi projekt). A garanciák 

típusai. 

A projektfinanszírozás kockázati tényezői. Kockázati szakaszok, finanszírozók, 

tényezők 

Hitelmonitoring 

Főbb kockázati típusok a projektfinanszírozásban. Üzleti, hitelezői, nemzetközi 

finanszírozás kockázatai 

A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) 

Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek 

finanszírozásában, a garanciák típusai  

A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, IRR, 

PI, ROI 

Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-

Carlo szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése  

 

 

1.3.2. A projektek pénzügyi tervezése      24 óra 

A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrásterv) 

A pénzügyi terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv) 

A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei (cash flow, 

likviditástervezés, költség-haszon elemzés) 

Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, 

hitelszerződés és projektszerződés) 

A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások 

 

1.3.3. A projekttámogatások       14 óra 

Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai 

Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források 

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 
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Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM) 

Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv 

A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés 

Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2.  Projektfinanszírozás gyakorlat tantárgy      64 óra 

 

2.1.   A tantárgy tanításának célja 

A Projektfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a projektek 

finanszírozásához kapcsolódó elméleti ismeretanyagra építve a tanuló alkalmas 

legyen projektek értékeléséhez rendelkezésre álló információforrást használva 

számításokat végezni és következtetéseket levonni, valamint a projektek pénzügyi 

forrásait felkutatni. Esettanulmányon keresztül pályázati kiíráshoz anyagokat 

gyűjteni és egyszerűbb pályázatok készítésénél közreműködni, kiemelten annak 

pénzügyi folyamatára. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 

 

Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás) 

 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   
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Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

 

Vállalkozásfinanszírozás tantárgy 

Témakör: A beruházások értékelése 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

 

Témakör: A finanszírozás gyakorlata 

 Tartalmak:  

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszközlekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 
 

Témakör: Üzletfinanszírozás 

Tartalmak:  

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 
 

Témakör: A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése 

Tartalmak:  

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 
 

 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy 

Minden témakör tartalma 
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2.3  Témakörök 

 

1.3.1. Projektértékelés módszerei      14 óra 

Az elméleti órán megtanult projektértékelési módszerek alkalmazása a 

gyakorlatban, figyelemmel a kockázati tényezőkre a projektkockázatok becslését 

alkalmazva.  Felkutatott finanszírozási források költségének megállapítása, a 

forrásokhoz rendelhető biztosítékok megadása. 

 

2.3.2. A projektek pénzügyi tervezése      14 óra 

Projekttervek kidolgozása konkrét feladatok alapján. A tervezésnél a számítógépes 

programokat alkalmazva állítsunk össze pénzügyi terveket. Esettanulmány 

készítése, projektdokumentáció összeállítása 

 

2.3.3. A projektfinanszírozás gyakorlata      36 óra 

A gyakorlaton a tanulók előre megadott feltételek alapján esettanulmányt 

készítenek, melyhez az elméleti ismereteiket, a gyakorlati készségüket használják 

fel. Az esettanulmányok kapcsolódjanak mindenkori pályázati finanszírozási 

forrásokhoz. A jelöltek a projekt értékelést a tanult módszerek alapján végezzék, 

figyelemmel a kockázati hatásokra. Az esettanulmány a projektdokumentációk 

követéséhez is kapcsolódjon. Az esettanulmány kidolgozásánál használja a tanuló 

a projekt-számítógépes programokat. 

A gyakorlati órán készítsük fel a tanulókat egy komplex projektfolyamat 

kidolgozására, mely a finanszírozáson kívül a projekttervezési folyamatokat is 

magába foglalja. Ezzel a módszerrel a vizsgakövetelményben előírt esettanulmány 

összeállítását alapozzuk meg. 

Már sikeresen befejeződött projektek tanulmányozása, projektfinanszírozás 

szempontjából 

  

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 11502-12 azonosító számú Projektfolyamatok követése megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1.  Projektfolyamatok követése tantárgy     64 óra+32óra 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

Az európai uniós projektek könyvviteli elszámolása, pénzügyi finanszírozása több 

esetben az egész projektmenedzsment támogatása, ügyintézése a pénzügyi-

számviteli területen dolgozó ügyintézők feladatává vált. A tantárgy segítséget ad 

a projekttel kapcsolatos fogalmak, a projekttervezés, a projekt menedzselés, a 

projektzárás, projektdokumentumok megismeréséhez. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Gazdálkodási ismeretek tantárgy 

Témakör: Gazdálkodás, gazdaságosság 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

 

Gazdálkodási ismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

Tartalmak: Az üzleti terv felépítése és tartalma 

 

Vállalkozás finanszírozás tantárgy 

Témakör: A beruházások értékelése 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Projektmenedzsment alapok    16 óra +12 óra 

A projekt fogalma, a projektek csoportosítása 

Projektháromszög elemei 

Projektmenedzsment funkciók 

Projekt életciklusok (kettő-három-négyfázisú ciklus) 

A projektben érdekelt szereplők 

A projekt szervezeti formái 

Projekt sikertényezői 

A projektmenedzsment funkciói és területei 

Munkalebontási szerkezet készítése (WBS) 

Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa 

Projekttermék meghatározása 

Projektciklus menedzsment 
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Nagyvállalati projektmenedzsment 

 

1.3.2. A projekt elemzése, tervezése    22 óra+ 12 óra 

Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT analízis 

Pareto analízis, ’A VICTORY’ modell 

Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix 

A projekt időtervének elkészítése (Gannt-diagram, hisztogram, hálótervezés) 

CPM, PERT modell 

Kritikus út meghatározása 

A projekt költségtervének elkészítése  

Kockázatelemzés (érzékenység elemzés, valószínűség vizsgálat) 

Kockázatmenedzsment 

Projektegyensúly kialakítása 

Projektkiegyensúlyozás technikái (projekt-, üzleti-, vállalti szinten) 

Projektbecslés módszerei 

Projekttervek jóváhagyása 

A projekt definiálás dokumentumai  

A projekttervezés dokumentuma 

 

1.3.3.   A projekt irányítása, dokumentálása       16 óra + 8 óra 

A projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás 

A projektmenedzselés folyamata 

Idő, költség, és minőség menedzsment 

Költség- és ütemterv- alaptervek 

Emberi erőforrás, kockázat és kommunikációs menedzsment 

Projektteam kialakítása 

A projektirányítás dokumentumai 

A projektzárás (szakmai és pénzügyi zárás) 

A lezárt projekt elemzése, értékelése 

Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése 

A projektzárás és értékelés dokumentumai 

 

1.3.4. A közbeszerzési eljárás        10 óra 

A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések 

A közbeszerzési eljárások típusai. Közbeszerzési terv, szabályzat 

Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció 

Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése 

Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Projekttervezés gyakorlata tantárgy      32 óra 

 

2.1.  A tantárgy tanításának célja 

A projekttervezés gyakorlata lehetőséget teremt a tanulónak arra, hogy 

megismerje a projekttervezés is irányítás munkáját segítő számítógépes 

szoftvereket. Önálló és csoportos munkaformában szituációs gyakorlatként 

projekteket tervez. 

 

2.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Projektfolyamatok követése 

Témakör: Projektmenedzsment alapok, Projekt elemzése tervezése, A projekt 

irányítása, dokumentálása 

Tartalmak: A témakörök teljes tartalma 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Projektirányítás számítógéppel      20 óra 

A projekt szoftver sajátosságai 

A szoftver alapbeállításai 

Projekt adatok meghatározása 

Feladattervezés 

Tevékenységek felvitele, kapcsolatok megadása 

Tevékenység hierarchia rögzítése 

Tevékenységek törlése, mozgatása, beszúrása 

Időbecslés (hármas időbecslés) 

Kritikus út lekérdezése 

Erőforrások felvitele, beállítások, túlterhelt erőforrások, simítás 

Naptárak, munkarendek 

Költségek tervezése (arányos és fix költségek) 

Költségtáblák, jelentések 

Végrehajtás nyomon követés, monitoring 

Előrehaladás követése 

Mintafeladatok megoldása a projekt szoftverrel  

 

2.3.2. Projektterv készítése       12 óra 

A tanuló önálló munkában projekttervezés esettanulmányt készít a projekt 

szoftver támogatásával 
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Projekt kiválasztása 

Projekt célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix elkészítése 

Projekt időterv elkészítése 

Projekt költségterv elkészítése 

A projekt definiálás és tervezés dokumentumai 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

9 – 5/13. évfolyam 

 

Megismerni az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és 

szervezési feltételeit, ismeri a baleset és foglalkozási megbetegedések fogalmát, a 

munkavégzés kockázatait. 

Elsajátítani a biztonsági szín- és alakjelek valamint , a munka eszközök biztonságos 

használatát. 

 

A 11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló megismerte a munkavállaló jogait, munkavállaló kötelezettségeit, 

munkavállaló felelősségét, foglalkoztatási formákat, speciális jogviszonyokat 

(önkéntes munka, diákmunka), álláskeresési módszereket. Megtanulta a vállalkozások 

létrehozása és működtetésének módszereit, munkaügyekkel, munkavállalással, 

munkaviszonnyal kapcsolatos alapismereteket. Megismerte a munkapiac sajátosságait 

(munkanélküliség). 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló 

 szakmai önéletrajzot és motivációs levelet megír 

 kommunikál egy szakmai állásinterjún 

 bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 

 alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt. 

 

 

9. évfolyam 

Továbbhaladás feltételei gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyból  9. évfolyamon: 
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Megismerkedett a mikrogazdasági alapokkal, a mikroökonómia elméleti és gyakorlati 

összefüggéseivel. Megismerte a vállalkozások alapítását, és működését elmélet 

szintjén. 

 

Továbbhaladás feltételei ügyviteli gyakorlatok -tízujjas vakírás témakörből 9. 

évfolyamon :  

Elsajátította a számítógép billentyűzetének szakszerű (tízujjas vakírás) használatát. 

Képes hivatalos levelek elkészítésére. 

 

10. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyból  10. évfolyamon: 

Megismerte a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és azok 

közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek főbb 

kapcsolatait. Betekintést nyert a marketing és a jog  alapjaiba. Megismerte a 

tulajdonhoz kapcsolódó meghatározásokat és a különböző szerződésfajtákat. 

 

Továbbhaladás feltételei Ügyviteli gyakorlatok tantárgyból (szövegformázás és 

levelezés iratkezelés témakör) 10. évfolyamon: 

A tanuló képes hivatalos levelek (hagyományos,digitális) elkészítésére, 

rendszerezésére, iktatására. Elsajátította a vevőkapcsolatok nyilvántartásának 

szabályait. Képes szövegszerkesztővel adatbevitelre ügyiratok kezelésére, kitöltésére, 

irodatechnikai eszközök használatára. Megismerte a projektdokumentumok 

jellemzőit. 

 

11. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei Ügyviteli gyakorlatok tantárgyból (Üzleti kommunikáció) 11. 

évfolyamon: 

Megismerte az üzleti élet etikáját, az ügyfélkapcsolatok nyilvántartási rendszereit, és 

az alapvető kommunikációs szabályokat (kapcsolattartás, tárgyalás). 

Továbbhaladás feltételei  általános statisztika tantárgyból  11. évfolyamon: 
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Megismerkedett a statisztika alapfogalmaival, az információsűrítés legjellemzőbb 

módszereivel, eszközeivel (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek). 

Elsajátította az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének 

szabályait valamint a táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményeit. 

 

Továbbhaladás feltételei statisztika gyakorlat tantárgyból 11. évfolyamon: 

A tanuló a gyakorlatban tudja értelmezni a megtanult statisztikai fogalmakat és 

mutatószámokat. Elsajátította a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

számítógép programok, a beépített függvények használatát. Megismerte az 

elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjait. Képes a 

számítógépet és annak tartozékait kezelni, az elektronikus adatbázisok biztonságos 

mentési munkálatait ellátni, az anyagokat archiválni. 

 

Továbbhaladás feltételei Pénzügyi alapismeretek tantárgyból  11. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a gazdaságpolitika és pénzügypolitika elemeit, a pénzügyi 

intézményrendszert és azok szolgáltatásait. Elsajátította a hazai és nemzetközi 

pénzkezelés szabályait, bizonylatait és az azokhoz kapcsolódó feladatokat. 

Továbbhaladás feltételei a számviteli alapismeretek tantárgyból 11.  évfolyamon: 

A tanuló megismerte a számviteli törvényt, a vállalkozások beszámolási 

kötelezettségét. Megismerte és elsajátította az egyszerű gazdasági események 

könyvelését, bizonylatok útján is és ismeri a számlakeretet. Képes értelmezni a 

mérleget és az eredménykimutatást valamint elsajátította a tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos gazdasági események elkönyvelését és elszámolását. 

12. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei az általános statisztika tantárgyból 12., 1/13. évfolyamon: 

Megismerkedett az információsűrítés legjellemzőbb módszereivel, eszközeivel 

(statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek), a statisztikai indexekkel. 

Képes a statisztikai adatokat, információkat összegyűjteni, rögzíteni, válogatni, 

osztályozni, nyilvántartani és iktat. 
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Továbbhaladás feltételei a statisztika gyakorlat tantárgyból 12.  évfolyamon: 

A tanuló megismerte a mikro és makrogazdaság legfontosabb mutatóit. Képes a 

közöttük lévő összefüggések feltárására, valós következtetések és összefüggések 

megállapítására. A tanuló elsajátította a szövegszerkesztés, táblázat és 

adatbáziskezelés megfelelő használatát, és képes használni a beépített függvényeket. 

 

Továbbhaladás feltételei Pénzügyi alapismeretek tantárgyból  12. évfolyamon: 

Elsajátította a pénzügyi piac műveleteit, szolgáltatásait (értékpapírok). Megismerte a 

biztosítási rendszert és az azzal kapcsolatos ismereteket. 

 

Továbbhaladás feltételei pénzügy gyakorlat tantárgyból 12. évfolyamon: 

A pénz időértékével, értékpapírokkal és valuta deviza ügyletekkel kapcsolatos 

ismeretek elsajátította gyakorlati, számítási módszerekkel. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózási alapismeretek tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanulók megismerték az államháztartás rendszerét, a közteherviselés jelentőségét.  

Elsajátították az adózás alapfogalmait, megtanulják a SzJA, helyi adók és ÁFA 

jellemzőit. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózás gyakorlat tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanuló képes legyen a három adófajta (SzJA, ÁFA, helyi adók) számítások 

elvégzésére, bevallások elkészítésére a gyakorlatban. 

 

Továbbhaladás feltételei a számviteli alapismeretek tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanuló elsajátította az anyagvásárlás és felhasználás, a bérköltség, a bért terhelő 

adók és járulékok, a munkavállalót terhelő levonások elszámolását. Képes a saját 

termelésű készletek raktárba vételével kapcsolatos illetve a termékértékesítéssel 

kapcsolatos elszámolásokra. A nyilvántartások alapján képes elvégezni a bejövő és 

kimenő számlák egyeztetéseit. 
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Továbbhaladás feltételei számvitel gyakorlat tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanuló az elméletben elsajátított ismereteket képes és tudja a gyakorlatban 

alkalmazni. Elsajátította a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat (bizonylatok 

kiállítása, ellenőrzése, tárolása, továbbítása, szigorú számadás alá tartozó 

bizonylatokról nyilvántartás vezetése). A tanuló képes analitikus nyilvántartások 

vezetésére, könyvelni és kontírozni. 

 

1/ 13. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy ból a 1/13. 

évfolyamon: 

Megismerkedett a mikrogazdasági alapokkal, a mikroökonómia elméleti és gyakorlati 

összefüggéseivel. Megismerte a vállalkozások alapítását, és működését elmélet 

szintjén. Megismerte a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat 

és azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes 

területeinek főbb kapcsolatait. Betekintést nyert a marketing és a jog  alapjaiba. 

Megismerte a tulajdonhoz kapcsolódó meghatározásokat és a különböző 

szerződésfajtákat. 

 

Továbbhaladás feltételei Ügyviteli gyakorlatok tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

Elsajátította a számítógép billentyűzetének szakszerű (tízujjas vakírás)használatát. 

Képes hivatalos levelek elkészítésére. A tanuló képes hivatalos levelek 

(hagyományos,digitális) elkészítésére, rendszerezésére, iktatására. Elsajátította a 

vevőkapcsolatok nyilvántartásának szabályait. Képes szövegszerkesztővel 

adatbevitelre ügyiratok kezelésére, kitöltésére, irodatechnikai eszközök használatára. 

Megismerte a projektdokumentumok jellemzőit. Megismerte az üzleti élet etikáját, az 

ügyfélkapcsolatok nyilvántartási rendszereit, és az alapvető kommunikációs 

szabályokat (kapcsolattartás, tárgyalás). 

 

Továbbhaladás feltételei általános statisztika tantárgyból   1/13. évfolyamon: 
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Megismerkedett a statisztika alapfogalmaival, az információsűrítés legjellemzőbb 

módszereivel, eszközeivel (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek). 

Elsajátította az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének 

szabályait valamint a táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményeit. 

Megismerkedett az információsűrítés legjellemzőbb módszereivel, eszközeivel 

(statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek), a statisztikai indexekkel. 

Képes a statisztikai adatokat, információkat összegyűjteni, rögzíteni, válogatni, 

osztályozni, nyilvántartani és iktatni. 

 

Továbbhaladás feltételei statisztika gyakorlat tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A tanuló a gyakorlatban tudja értelmezni a megtanult statisztikai fogalmakat és 

mutatószámokat. Elsajátította a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

számítógép programok, a beépített függvények használatát. Megismerte az 

elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjait. Képes a 

számítógépet és annak tartozékait kezelni, az elektronikus adatbázisok biztonságos 

mentési munkálatait ellátni, az anyagokat archiválni. A tanuló megismerte a mikro és 

makrogazdaság legfontosabb mutatóit. Képes a közöttük lévő összefüggések 

feltárására, valós következtetések és összefüggések megállapítására. A tanuló 

elsajátította a szövegszerkesztés, táblázat és adatbáziskezelés megfelelő használatát, és 

képes használni a beépített függvényeket. 

 

Továbbhaladás feltételei Pénzügyi alapismeretek tantárgyból  1/13. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a gazdaságpolitika és pénzügypolitika elemeit, a pénzügyi 

intézményrendszert és azok szolgáltatásait. Elsajátította a hazai és nemzetközi 

pénzkezelés szabályait, bizonylatait és az azokhoz kapcsolódó feladatokat.Elsajátította 

a pénzügyi piac műveleteit, szolgáltatásait (értékpapírok). Megismerte a biztosítási 

rendszert és az azzal kapcsolatos ismereteket. 

 

Továbbhaladás feltételei pénzügy gyakorlat tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A pénz időértékével, értékpapírokkal és valuta deviza ügyletekkel kapcsolatos 

ismeretek elsajátította gyakorlati, számítási módszerekkel. 
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Továbbhaladás feltételei Adózási alapismeretek tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A tanulók megismerték az államháztartás rendszerét, a közteherviselés jelentőségét.  

Elsajátították az adózás alapfogalmait, megtanulják a SzJA, helyi adók és ÁFA 

jellemzőit. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózás gyakorlat tantárgyból 1 /13. évfolyamon: 

A tanuló képes legyen a három adófajta (SzJA, ÁFA, helyi adók) számítások 

elvégzésére, bevallások elkészítésére a gyakorlatban. 

 

Továbbhaladás feltételei a számviteli alapismeretek tantárgyból  1/13. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a számviteli törvényt, a vállalkozások beszámolási 

kötelezettségét. Megismerte és elsajátította az egyszerű gazdasági események 

könyvelését, bizonylatok útján is és ismeri a számlakeretet. Képes értelmezni a 

mérleget és az eredménykimutatást valamint elsajátította a tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos gazdasági események elkönyvelését és elszámolását. A tanuló elsajátította 

az anyagvásárlás és felhasználás, a bérköltség, a bért terhelő adók és járulékok, a 

munkavállalót terhelő levonások elszámolását. Képes a saját termelésű készletek 

raktárba vételével kapcsolatos illetve a termékértékesítéssel kapcsolatos 

elszámolásokra. A nyilvántartások alapján képes elvégezni a bejövő és kimenő 

számlák egyeztetéseit. 

 

Továbbhaladás feltételei számvitel gyakorlat tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A tanuló az elméletben elsajátított ismereteket képes és tudja a gyakorlatban 

alkalmazni. Elsajátította a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat (bizonylatok 

kiállítása, ellenőrzése, tárolása, továbbítása, szigorú számadás alá tartozó 

bizonylatokról nyilvántartás vezetése). A tanuló képes analitikus nyilvántartások 

vezetésére, könyvelni és kontírozni. 

 

2/14. - 5/13. évfolyam 
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Továbbhaladás feltételei a gazdálkodási ismeretek tantárgyból 5/13 – 2/14.évfolyamon: 

A tanuló elsajátította az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a bér és 

létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Megismerkedett a gazdaságossági 

mutatókkal, a tervezés terén az üzleti terv felépítésével, és a vállalkozás válságának 

lehetséges típusaival. 

Továbbhaladás feltételei könyvelés számítógépen gyakorlat tantárgyból 2/14.- 5/13. 

évfolyamon: 

A tanuló megismerte a szoftverjogi, etikai és adatvédelmi előírásokat. Elsajátította a 

főkönyvi és folyószámla kezelő program, bérelszámoló, tárgyi-eszköz nyilvántartó és 

készletnyilvántartó program használatát és tudja azokat kezelni. Képes 

dokumentumokat, adatállományból egyszerű táblázatos elrendezéseket, jelentést 

készíteni. 

 

Továbbhaladás feltételei számvitel tantárgyból 2/14.,-5/13. évfolyamon: 

A tanuló elsajátította és megismerte a kettős könyvvitel rendszerében történő 

eljárásokat, elszámolásokat és módszereket. Képes a vállalkozás vagyonának és 

eredményének megállapítására, képes a bizonylatok helyes kitöltésére, az analitikus 

nyilvántartások vezetésére, a gazdasági események/műveletek könyvelésére. 

 

Továbbhaladás feltételei a vállalkozásfinanszírozás tantárgyból 5/13 – 2/14. 

évfolyamon: 

Megismerkedett a finanszírozási döntésekkel, azok forrásival és a gazdaságossági 

számításokkal. Megismerte a pénzügyi tervezés formáit, és az elemzésekhez szükséges 

legfontosabb mutatószámokat. 

 

Továbbhaladás feltételei a vállalkozásfinanszírozás tantárgyból 5/13. és 2/14. 

évfolyamon: 

A tanuló képes a finanszírozási döntésekhez és azok forrásihoz kapcsolódó 

gazdaságossági számításokat végezni, valamint képes a legfontosabb pénzügyi 

elemzési mutatókat számolni, értelmezni és összehasonlítani. 
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Továbbhaladás feltételei adózás tantárgyból 5/13 – 2/14. évfolyamon: 

A tanuló megismerkedett az adójogszabályokkal (adózás rendje, személyi 

jövedelemadó típusok, társaságok adózása, általános forgalmi adó, helyi adók), és 

tudja értelmezni, használni a törvényeket. Egyszerűbb adózással kapcsolatos 

feladatokat meg tud oldani, ki tudja számolni az adóelőleget és a befizetendő adó 

nagyságát. 

 

Továbbhaladás feltételei  elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgyból 5/13. – 2/14. 

évfolyamon: 

A tanuló képes az elektronikus nyomtatványok között eligazodni, a kiválasztottat 

letölteni, megnyitni és benne dolgozni. A kész nyomtatvány tudja nyomtatni és 

elektronikusan elküldeni is. A hibás nyomtatványok javítására is képes. Megismerte a 

különböző bevallások gyakoriságát, határidejét és szerkezetét. 

 

Továbbhaladás feltételei Projekt-finanszírozás tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a projekt fogalmát, rendszerét, működési mechanizmusát. 

Átlátja a projektek finanszírozását, azok lehetőségeit. Képes legyen a finanszírozási 

formákat felkutatni, értékelni. Képes  a projektek, pályázatok életútját végigkövetni. 

Ismerje az EU támogatási rendszerét. 

 

Továbbhaladás feltételei projektfinanszírozás gyakorlata tantárgyból 2/14.-5/13. 

évfolyamon: 

A tanuló az elmélet hasznosításaképpen képes  számításokat, kalkulációkat, 

elemzéseket végezni projektfinanszírozás témakörben. Képes  esettanulmányokat 

értékelni, esettanulmányok, projektek pályázatok egyes részeit önállóan elkészíteni, 

kiemelten annak pénzügyi részére. 

 

Továbbhaladás feltételei projektfolyamatok követése tantárgyból 2/14.-5/13. 

évfolyamon: 
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Képes önállóan projektek egyes részeinek létrehozására (pl. EU-s projektek). A 

projektek pénzügyi, számviteli tervezésében, végrehajtásában, monitoring 

tevékenységében részt tud vállalni. 

 

Továbbhaladás feltételei Projekttervezés gyakorlata tantárgyból 2/14.- 5/13. 

évfolyamon: 

A tanuló megismerte a projekttervező, támogató számítógépes programot. Használja 

ezt és képes a végrehajtással, nyilvántartással archiválással összefüggő feladatok 

elvégzésére. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 213 05 

SZOFTVERFEJLESZTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 213 05 

SZOFTVERFEJLESZTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 

 

A szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot 

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 



 

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy        18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek        4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása         4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei        2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága        2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások         2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek        4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

2 .Foglalkoztatás II. tantárgy         16 óra 

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek        4 óra 

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése        4 óra 

 

2.3.3. Álláskeresés          4 óra 

 

2.3.4. Munkanélküliség         4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

3. Foglalkoztatás I. tantárgy         64 óra  

 

3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1        8 óra 

 

3.3.2 Nyelvtani rendszerezés 2        8 óra 

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés         24 óra 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs         24 óra 
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A 10815-12 azonosító számú Információtechnológiai alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

4.  Információtechnológiai alapok tantárgy    36 óra/54+54 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések 

megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására, ipari minősítő vizsga letételére. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete 

 

4.3. Témakörök és elemeik 

 

4.3.1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba   18 óra/27+27 óra 

 Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

 Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 

 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 

 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  469 
 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

4.3.2. Szoftverismeretek       12 óra/18+18 óra 

 Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

  Hibakeresési folyamat lépései. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

 

4.3.3. Információtechnológiai biztonság alapjai     6 óra/9+9 óra 

 Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 

 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 
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4.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hardvertechnikai labor 

 

4.5.  tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

5. Információtechnológiai gyakorlat tantárgy       

       72+36 óra+70 óra ÖGY/72 óra+50 óra ÖGY * 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai szakképesítések 

megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges készségek elsajátítására, ipari minősítő vizsga letételére. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

5.3. Témakörök és elemeik 

 

5.3.1. Számítógép összeszerelése         

      24+12 óra+35 óra ÖGY/24 óra+25 óra ÖGY 

 Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

 Számítógép alkatrészek cseréje. 

 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkamlazása. 

 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  471 
 

5.3.2. Telepítés és konfigurálás         

      36+18 óra+35 óra ÖGY/36 óra+25 óra ÖGY 

 Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 

 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. 

 Virtuális gép telepítése. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

5.3.3. Megelőző karbantartás      12+6 óra/12 óra 

 Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 

 A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 
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5.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hardvertechnikai labor 

 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10826-12 azonosító számú Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, 

munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 
6. Munkaszervezési ismeretek tantárgy     32 óra/36+36 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Foglalkoztatás követelménymodulra építve a tanuló megismeri a jellemző informatikai 

munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói elvárásokat, és a 

személyes portfólió sajátosságait, és az informatikai álláshelyekkel kapcsolatos 

információforrásokat. 

Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és információs 

folyamatait és szabályait. Elsajátítja a szervezeti kommunikációra vonatkozó alapvető 

szabályokat, fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs készségét. Megismeri a személyes 

hatékonyságnövelés, időgazdálkodás alapjait, megismeri a saját feladatai tervezésére, 

súlyozására, nyomon követésére alkalmas módszereket. Jártasságot szerez saját munkája 

elvégzéséhez szükséges információk felkutatatásában, és visszakereshető tárolásában. 

Elsajátítja a projektmenedzsment alapismereteket, felkészül arra, hogy tevékenységét 

projekt keretek között végezze. Elsajátítja az alapvető pénzügyi, számviteli ismereteket: 

bankszámlanyitás, bankszámla-vezetés, számla formája, kiállítása, alapvető adók, 

közterhek. A Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulhoz kapcsolódóan 

megismeri a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi 

munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a veszély 

és a kockázat minimalizálására.  

Megismeri a minőségirányítás helyét, szerepét a munkaszervezeten belül.  

Képet kap a szakmacsoportjára jellemző, a tevékenységek során keletkező veszélyes 

hulladékokról és azok kezelésének módjáról a jogszabályok tükrében. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek tantárgy: 

Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

6.3. Témakörök és elemeik 

 

6.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése  

   4 óra/4+4 óra 

Ez a témakör a Foglakoztatás modulra épül. 

 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, megbízási, vállalkozói jogviszony előnyei és 

hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  474 
 

Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életpálya-építésben, tartalma az 

informatikai munkakörök esetében. 

Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

 

6.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció   

           4 óra/4+4óra 

Gazgasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit 

szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési jellemzői, különbségei, 

azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és kommunikáció szempontjából.  

A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó alapvető 

szabályok, eljárások. 

Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái (szervezeti és működési szabályzat, 

iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli folyamatokra kiterjedő szabályzatok) 

tartalma, helye, szerepe a szervezetek működésében.  

A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások támogatására 

alkalmazott szoftverek. 

A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti tárgyalás, 

reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció - vonatkozó viselkedési és 

kommunikációs szabályok. 

 

6.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás    4 óra/4+4 óra 

A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, kezelése, 

visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai adatbázisok; szakmai fórumok.  

Gyártó - specifikus információforrások az informatika területén;  

Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok; 

Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása; 

 

6.3.4. Munkavégzés projektekben       8 óra/8+8 óra 

Projektmenedzsment alapfogalmai. 

Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú működésből fakadó 

tevékenységek, felelősségi és hatáskörök. 

Projektszoftverek fajtái, jellemző funkcionalitása, helye, szerepe, alkalmazhatósága a 

projektek tervezésében, adminisztrálásában, nyomon követésében, erőforrások 

kezelésében.  

A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és tervezése. 

A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs szabályok, 

jellemző projektdokumentumok. 

A projektek nyomon követésének, monitoringjának módja, az indikátorok fajtái, szerepe a 

projektek követésében.  

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

6.3.5. Pénzügyi, vállalkozási feladatok      6 óra/8+8 óra 
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Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. Társas 

vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, pénzügyi, számviteli 

folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti működésben.  

A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az eredményig. 

A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek. 

A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása; 

Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

Ügyfélkapu szolgáltatásait (eBEV, értesítési tárhely, adó és járulékbevallás, foglalkoztatási 

jogviszony, cégkereső, ügyintézés, jogszabálykereső, OEP lekérdezés /betegéletút, 

biztosítási jogviszony). 

 

6.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás   2 óra /2+2 óra 

 

Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulra  épül. 

 

A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi szabályozás. 

A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése 

 

6.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  2 óra/4+4 óra 

Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése a 

szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, minőségbiztosítási 

eljárásokban. 

Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabványok 

 

6.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése 

           2 óra/2+2 óra 

A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása, 

hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai 

Környezetterhelési kockázatok 

 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne 

Elméleti szaktanterem 

 

6.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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7. Munkaszervezési gyakorlat tantárgy     64 óra/72+36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló elsajátítsa és gyakorolja a szaktudásának, személyes karrier elképzeléseinek 

megfelelő állás, munkahely felkutatásához, elnyeréséhez szükséges készségeket, 

kompetenciákat. Elemzi, értelmezi a különböző szervezeti típusokra jellemző ügyviteli és 

információs folyamatokat. Fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs készségét. 

Kipróbálja a személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás módszereit, és a saját 

feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas módszereket. Jártasságot 

szerez saját munkája elvégzéséhez szükséges információk felkutatásában, és 

visszakereshető tárolásában. Felkészül arra, hogy tevékenységét projekt keretek között 

végezze. Gyakorlatot szerez alapvető pénzügyi, számviteli tevékenységekben: 

bankszámla-nyitás, bankszámla-vezetés, számla kiállítása, önköltségszámítás, árajánlat 

készítés. Értelmezi és elemzi a szakképesítésére, szakmacsoportjára jellemző 

munkavédelmi, munkaegészségügyi kockázatokat és azokat a szabályokat, amelyek 

alkalmasak a veszély és a kockázat minimalizálására. A minőségirányítási eljárásokhoz 

kapcsolódóan folyamatokat elemez, egyszerű folyamatokat ír le, szakmacsoportjára 

jellemző szabványokat keres.  

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban szakmacsoportjára jellemző helyzetekben a 

jogszabályok figyelembe vételével kockázatokat elemez. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek tantárgy: 

Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

7.3. Témakörök és elemeik 

 

7.3.1. Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 8 óra/8+4 óra 

Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi oldalakon, interneten 

közzétett személyes információk figyelembevételével 

Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, 

lehetőségek, szolgáltatások. 

A szakmai önéletRajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 

 

7.3.2. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció    

          12 óra/12+6 óra 

A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, formai, 

stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok elemzésével: hivatalos levél, 

emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli leírás, utasítás. 

Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, helye, 

szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét dokumentummenedzsment alkalmazás 

megismerése. 
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Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei (személyes 

időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

 

7.3.3. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás    8 óra/8+4 óra 

Jellemző keresőalkalmazások, kereső alkalmazások funkcionalitása; 

Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése.  

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése. 

Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) 

értelmezése, ismertetése. 

 

7.3.4. Munkavégzés projektekben     16 óra/20+10 óra 

Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, ütemezése, 

erőforrás tervezés. 

Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, erőforrások 

kezelése. Saját tanulói projekt felvitele projektmenedzsment szoftverbe. 

Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

7.3.5. Pénzügyi, 

vállalkozási feladatok    

 12 óra/16+8 óra 

Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: bankszámlanyitás, 

számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás kezdeményezése, hiteligénylés, 

hitelfelvétel feltételeinek, menetének megismerése); 

Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, vállalkozásokat, 

munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével. 

A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. 

 

7.3.6. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás   2 óra/2+1 óra 

A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális elrendezése a 

környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások figyelembevételével. 

A balesetmentes munkavégzés – kockázatbecslés, elemzés – szituációk alapján. 

Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, 

áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 
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7.3.7. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás  4 óra/4+2 óra  

Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok alapján. 

Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó dokumentumok fajtái. 

Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 

 

7.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése 

           2 óra/ 26+1 óra 

Veszélyes anyagok hulladékok kezelése – eljárások. 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kockázatbecslés. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne 

Informatikai szaktanterem 

 

7.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 
8. Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy     158+32 óra/144 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű algoritmus elkészítésére, a 

megvalósításhoz szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására, a fejlesztői és 

felhasználói dokumentáció elkészítésére, egy egyszerű adatmodell logikai tervének 

megvalósítására. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

 

8.3. Témakörök és elemeik 

 

8.3.1. Programozás alapismeretek      8 óra/6 óra 

A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, 

tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás 

Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok pontosítása, elő- és 

utófeltételek megfogalmazása 

Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson 

diagram 

A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down módszer; 

taktikai, technológiai, technikai elvek 

 

8.3.2. Adattípusok         24 óra/20 óra 

Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör (globális, lokális, 

privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. 

Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. Felépítésük, 

ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 18 36 72 32 32
Programozás alapismeretek 8

Adattípusok 4 20

Programozás elemei 6 2 26

Programozási tételek 14 30

Adatstruktúrák 16

Programtervezés 8 8

Adatbázisok 24 24

9 10 11 12
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Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű karakterláncok. Karakterlánc 

műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, 

törlés, csere. 

Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. 

Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. Többdimenziós 

tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 

Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok tárolása 

(párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), helyfoglalás. Műveletek 

rekordokkal. 

 

8.3.3. Programozás elemei       8 óra/6 óra 

Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), aritmetikai 

műveletek, matematikai függvények, véletlenszámok, típuskonverziók. 

Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, függvényhívás; 

eljárás, függvény-definiálás 

Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); elágazás (IF-

THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett feltételek (AND, OR); választás 

(CASE) 

Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). Elöltesztelős 

ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)  

 

8.3.4. Programozási tételek       40 óra/40 óra 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, eldöntés 

tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) keresés 

tétele 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, transzformálással, 

kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum 

kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések 

összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés tétele, 

unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, faktoriális, 

binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, QuickSort. Rekurzió 

átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

 

8.3.5. Adatstruktúrák        30 óra/30 óra 

Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók 

segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, helyfelszabadítás; dinamikus 

és statikus változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák 

megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, törlés. 
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Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); ciklikus 

listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal 

kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; prioritásos sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); veremmel 

kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás ellenőrzése); verem 

alkalmazásai: rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. 

 

8.3.6. Programtervezés       24+8 óra/24 óra 

Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. Felület 

elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása.  

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

 A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

8.3.7. Adatbázisok        24+24 óra/18 óra 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, 

adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok felépítése: táblák, rekordok, 

mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. Egyed-

kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, redundancia 

csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. Funkcionális függések és kulcsok a 

relációs modellben. 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

8.4.  A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

8.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 
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9.  Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy      

       344 óra+120 óra ÖGY/288 óra + 60 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére 

(kódolására), a szükséges komponensek kiválasztására, egy adott programnyelven történő 

implementálására, az adatmodell fizikai megvalósítására. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: A weblapkészítés alapjai; Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis 

kialakítása; Algoritmizálás és adatmodellezés;  

 

9.3. Témakörök és elemeik 

 

9.3.1. Programozási nyelvek       24 óra/20 óra 

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, 

objektum-orientált. 

A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális programnyelvek és 

felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek és jellemzőik 

Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási technikák, 

interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív futtatás, virtuális 

gépek. 

Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, 

byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése 

statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok osztályozása: 

skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, lebegőpontos, 

kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági 

köre; Globális és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

 

9.3.2. Objektumorientált programozás 36 óra+36 óra ÖGY/60 óra+18 óra ÖGY 

Objektumorientált paradigma  

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 36 72 50 72 70 64

Programozási nyelvek 24

Objektumorientált programozás 36 36

Programozási nyelv „A” 12 36 14 36 26

Állománykezelés 8 10

Web-programozás alapjai 28 34 28

Adatbázis fejlesztés 36

9 10 11 12
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Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. 

Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor 

alkalmazása. 

Rendszerterv készítése 

Programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

9.3.3. Programozási nyelv „A”   84 óra+40 óra ÖGY/80 óra+20 óra ÖGY 

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project 

műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, 

megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol 

alkalmazás felületének a megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező 

nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. Típusátalakítás, 

konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. Eljáráshívások 

(paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. 

Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. Hibakeresés 

és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a 

figyelése. 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok 

kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, egymásba 

ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és 

menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

9.3.4. Állománykezelés    8 óra+10 óra ÖGY/18 óra+ 6 óra ÖGY 

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O műveletek, 

megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: pozícionálás, 

olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek állományokkal: létrehozás, feltöltés, 

listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és direkt feldolgozás 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  484 
 

 

9.3.5. Web-programozás alapjai   56 óra+34 óra ÖGY/74 óra+16 óra ÖGY 

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezet 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű elemek) és 

fejlécben alkalmazható elemek 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése 

Táblázatok 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. 

Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények 

Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, 

tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. 

Javasolt szerver oldali programozási nyelv: PHP vagy JAVA 

 

9.3.6. Adatbázis fejlesztés       36 óra/36 óra 

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások 

SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező hozzáadása 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: SELECT, 

FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER BY 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING 

Adatbázis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy PostgreSQL szerver 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 

  



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  485 
 

10. Hálózati ismeretek I. tantárgy      136+36 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai rendszergazda 

szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok elméleti hátterére, szakmai ismeretek 

elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a tanulókat. A 

tantárgy további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és internet 

szolgáltatásokra fókuszálva megismertesse a hálózatokban telepített eszközök és 

alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, biztonságnak és hibaelhárításnak elméleti 

alapjait, valamint bevezetést nyújt a hálózatok tervezési folyamatába és a 

hálózatfelügyeleti feladatokba is. 
 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai alapok tantárgy 

Bináris és hexadecimális számrendszer 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek 
 

10.3. Témakörök és elemeik 
 

10.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok    36+18 óra/72 óra 

Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és alkalmazások 

Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái  

Operációs rendszer kiválasztása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez 

Bevezetés a hálózatokba  

Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege 

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

Hálózati eszközök és átviteli közegek 

Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati 

maszkok 

Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik 

OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok 

Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok 

Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Hálózati ismeretek I. 36 36 36 64
Otthoni és kisvállalati hálózatok 36 18 18

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) 18 18 64

9 10 11 12
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Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

10.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)   

           82+18 óra/72 óra 

Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók felépítése, 

jellemzői, indulási folyamata 

Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok 

ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 

A tanult ismeretek elmélyítése. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hálózati labor. 

 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

11. Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy        

       208+36 óra+125 óra ÖGY/288 óra+50 óra ÖGY * 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Az órák évfolyamonkénti és témakörönkénti megoszlása: 

 
 

  

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

Hálózati ismeretek I. gyakorlat 72 36 55 72 70 64
Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat 72 36 55 36 35

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 36 35 64

9 10 11 12
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11.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó gyakorlati feladatok elsajátítására 

és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a tanulókat. A tantárgy további 

célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és Internet szolgáltatásokra 

fókuszálva a tanulók meg tudják oldani a hálózatokban telepített eszközök és 

alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, biztonságnak és hibaelhárításnak gyakorlati 

feladatait, valamint bevezetést nyújt a hálózatok tervezési folyamatába és a 

hálózatfelügyeleti feladatokba is. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek témakörök 

 

11.3. Témakörök és elemeik 

 

11.3.1. Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat      

      108+36 óra+90 óra ÖGY/144 óra+25 óra ÖGY 

Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése 

Számítógépes rendszer összeállítása  

Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez  

Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  

Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása  

Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, kábelek 

tesztelés  

IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása  

Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)  

Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés WLAN-okban  

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és kémprogramirtó 

programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati feladatok  

Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata  

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése  

A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

11.3.2. Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat  

       100 óra+35 óra ÖGY/144 óra+25 óra ÖGY 

Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és segédprogramok  

Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI modellel (ÖGY) 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  
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Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, strukturált kábelezési feladat  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata  

Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, grafikus- és IOS 

parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása  

Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN csatlakozás 

beállítása  

Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) 

ISP szolgáltatások bevezetése 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása 

ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése 

Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS, IPS) 

ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet 

Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és IOS mentése 

Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése 

A tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne 

Hálózati labor. 

 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10835-12 azonosító számú, Alkalmazás fejlesztés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
 

12. Operációs rendszerek tantárgy                 /64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót az operációs rendszerek általános 

felépítésének és működésének megértésére. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Operációs rendszerek alapjai                /32 óra 

Az operációs rendszerek szerepe a számítógépes rendszerekben  

Kötegelt rendszerek, Multitask rendszerek, Időosztásos rendszerek, Személyi 

számítógépek operációs rendszerei, Valósidejű rendszerek 

Process, erőforrás, kernel, rendszerhívás, megszakítás fogalma és alkalmazásuk 

Parancssoros és grafikus felületű operációs rendszerek 

Fájlok, katalógusok fogalma; Jogosultságok kezelése; Fájlműveletek; Háttértárak 

típusai, lemezgyorsítási algoritmusok 

Folyamatok az operációs rendszerben. Folyamatok környezet és állapota. Erőforrás-

foglalási gráf fogalma; Holtpont fogalma, detektálása; Holtpontkezelő algoritmusok 

PCB fogalma, felépítése; Folyamatok állapotai; Rövidtávú ütemező algoritmusok 

Tárkezelés fizikai tárkezelés (címzési módszerek; overlay, swapping, lapozás). A 

virtuális tárkezelés fogalma, lapkiosztási elvek, lapcsere stratégiák 

Megszakítások típusai, maszkolása; Készülék- és szoftverhibák kezelése; Belső és külső 

védelem, backup-támogatás 

Virtualizáció: virtualizációs technológiák osztályozása. A platform virtualizáció; 

Virtualizációs megoldások és tulajdonságai 

 

12.3.2. Operációs rendszer „A”                 /12 óra 

Windows rendszer architektúrája 

Windows fájlrendszerei (FAT, NTFS), memóriakezelése, folyamatok kezelése és 

kommunikációja, biztonsági alrendszer. 

Javasolt operációs rendszer: Microsoft Windows 

 

12.3.3. Operációs rendszer „B”                / 12 óra 

Unix/Linux rendszer architektúrája 

Unix/Linux fájlrendszerei, memóriakezelése, folyamatok kezelése és kommunikációja, 

biztonsági alrendszer. 
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Javasolt operációs rendszer: Linux 

 

12.3.4. Operációs rendszer „C”                  / 8 óra 

Mobil operációs rendszer architektúrája 

Mobil operációs fájlrendszerei, memóriakezelése, folyamatok kezelése és 

kommunikációja, biztonsági alrendszer 

Mobil operációs speciális eszközei (pl.: GPS, gyorsulásmérő, stb.) 

Javasolt operációs rendszer: Android vagy iOS 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

 

12.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

13. Operációs rendszerek gyakorlat tantárgy                /64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót virtualizációs szoftvert használni, két 

desktop és egy mobil operációs rendszer fontosabb funkcióit, szolgáltatásait kezelni, 

konfigurálni, két desktop és egy mobil platformon egy egyszerű szoftveralkalmazást 

kódolni és fordítani. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Virtualizációs szoftverek kezelése      /4 óra 

Virtuális gép telepítése, konfigurálása. Vendég operációs rendszer telepítése. 

Fizikai és virtuális gép kapcsolata, beállítások 

Pillanatfelvételek (snapshot) készítése. 

Javasolt rendszer: VirtualBox vagy VMWare 

 

13.3.2. Operációs rendszer „A” gyakorlat     20 óra 

Windows rendszer telepítése, fontosabb alrendszerek kezelése 

Windows rendszer felépítése, szolgáltatásai, driverek 

Windows API felépítése és használata: WIN32 API, MFC 

DLL készítése 

Ablakkezelés, felhasználói interfész felépítése és elemei 

Javasolt operációs rendszer: Microsoft Windows 
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13.3.3. Operációs rendszer „B” gyakorlat               /20 óra 

Unix/Linux telepítése, fontosabb alrendszerek kezelése, parancsok 

A SHELL programozása. Input/output, átirányítás, cső, csőhálózat 

Fordító (pl. gcc, make)- és fejlesztőeszközök (pl. kDevelop) Unix/Linux használata; 

Rendszerhívások használata alkalmazói programokban 

Javasolt operációs rendszer: Linux 

 

13.3.4. Operációs rendszer „C” gyakorlat               /20 óra 

A mobil platform és a hozzá kapcsolódó eszközök ismertetése. Fejlesztői környezet 

bemutatása. 

A mobil platform programozási nyelv alapok.  

Alkalmazás életciklusa, grafikai alapok 

Egyszerű mobilalkalmazás készítése 

Javasolt operációs rendszer: Android vagy iOS 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

számítógépterem 

 

 

13.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

14.  Alkalmazásfejlesztés tantárgy               /144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex számítógépes program 

(algoritmus) megtervezésére, a megvalósításhoz szükséges adatszerkezetek 

kiválasztására, a fejlesztői dokumentáció elkészítésére és a tesztelési tervének 

elkészítésére. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy; 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. Programtervezés                  /64 óra 

Követelmények meghatározása, specifikáció, tervezés, implementálás, tesztelés, 

üzemeltetés, karbantartás. 
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Rendszerkövetelmények, felhasználói követelmények. A követelményfeltárás 

módszerei. Megvalósíthatósági tanulmány. Követelményspecifikáció. UML: használati 

eset diagramok. 

Adatmodell megtervezése (UML adatbázisdiagram), objektumhierarchia megtervezése 

(UML osztálydiagram), algoritmizálás (UML aktivitás diagram, pszeudokód) 

Kódolási szabályok és konvenciók. Jól olvasható, továbbfejleszthető programkód 

készítése. 

Szoftverfejlesztési modellek: Vízesés modell, V-modell, evolúciós fejlesztés, komponens 

alapú fejlesztés, inkrementális fejlesztés, spirális fejlesztés 

 

14.3.2. Programtesztelés                  /16 óra 

Tesztelés (validáció és verifikáció). Tesztelés szintjei: komponens teszt, modul teszt, 

integrációs teszt (alrendszer, rendszer teszt), elfogadási teszt. 

Tesztelési módszerek: statikus és dinamikus tesztelés, fekete doboz, fehér doboz. 

Üzemeltetési és karbantartási feladatok 

Program hibák típusai, felderítési módjuk. Szintaktikus és szemantikus hibák. 

Hibadetektálás. Hibamodellek. 

Tesztelési módszertan. Szoftvertesztelés folyamata. Tesztelési vezérelvek. 

Rendszertesztelés. Integrációs tesztelés. Végtesztelés. Teljesítmény tesztek. 

 

14.3.3. Adatszerkezetek és algoritmusok               /64 óra 

Mátrixok szorzása, invertálása. Mátrixok elemi transzformációi.  

Hash táblák felépítése, műveletei. Kulcsütközések fogalma és feloldása. Hash 

függvények alkalmazási területei (pl. jelszókezelés). 

Fa adatszerkezet felépítés, műveletei. Bejárások. Bináris fák. Rendezett bináris fák. 

Alkalmazási területek (pl. rendezés, keresés, játékok) 

Gráf adatszerkezet felépítés, műveletei. Bejárások (szélességi, mélységi). Alkalmazási 

területek 

Keresési algoritmusok: lineáris, bináris keresés. Backtrack algoritmus és alkalmazási 

területei 

Matematikai kifejezések kiértékelés, Lengyel forma. 

Tömörítési (pl. LZW) algoritmus. 

Titkosítási algoritmusok (DES, RSA) 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

 

14.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel 
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15.  Alkalmazásfejlesztés gyakorlat tantárgy                        /128 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver fejlesztési 

folyamatában való részvételre, a szükséges komponensek kiválasztására, a szoftver 

elkészítésére (kódolására) és a tesztelés elvégzésére. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy; 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Objektum orientált programozás               /48 óra 

Objektumosztály, adatmező, metódus. Példányosítás. Konstruktor, destruktor, 

inicializálás. 

Publikus, privát és statikus mezők. Metódusok paramétere, lokális változók. 

Osztályfüggvény. 

Öröklődés, ős és származtatott osztályok. Absztrakt osztály, absztrakt metódus. 

Polimorfizmus. Metódusok túlterhelése. Osztályhierarchia kialakítása 

 

15.3.2. Programtesztelés                   /20 óra 

Tesztkörnyezet kialakítása 

Automatikus tesztelési eszközök (pl. JUnit, NUnit, xUnit) 

Teszt vezérelt fejlesztés (napi build, release) 

Tesztadatok minősége, volumen- és stressz tesztek készítése 

Komponens és rendszerteszt készítése 

 

15.3.3. Programfejlesztés                   /28 óra 

Csoportmunka a szoftverfejlesztésben. Verziókezelő rendszerek (pl. CVS, SNV) 

Nemzetközivé tétel (internationalization) 

Fejlesztői dokumentáció-készítés. Megjegyzések, direktívák a programkódban. 

Automatikus dokumentumgeneráló eszközök.  

Szoftverek életciklusa: Alpha-, béta és végleges verziók (release) kiadása. 

Verziókövetés, hibajavítás az egyes verziókba, programfrissítések készítése. 

Teljesítmény-optimalizálás. Profiler használata. 

 

15.3.4. Komplex szoftverek fejlesztése                /32 óra 

Adatbázis kapcsolatok megvalósítása. Lokális és hálózati adatbázis használata. 

Felhasználó-kezelés, jogosultságok az alkalmazói programokban 

Integráció más rendszerekkel. Adatok exportálása, importálása irodai programokból. 

Dokumentumok, adat riportok készítése (pl. PDF, DOC generálás) 

Szoftver-ergonómia alapjai, kezelőfelületek (GUI) kialakításának szabályai. 
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Titkosítás és digitális aláírás alkalmazása 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

számítógépterem 

 

 

15.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

16.  Web alkalmazásfejlesztés tantárgy                       /64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű web alapú szoftver 

tervezésére, a szükséges technológiák és komponensek kiválasztására és felhasználására. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. Web alkalmazások fejlesztése                /64 óra 

HTTP protokoll felépítése, működése.  Kérés és válasz üzenet. Biztonság. 

Web technológiák (CGI, JAVA EE, PHP, .NET) összehasonlítása. Technológia választás 

szempontjai. 

Többrétegű alkalmazások felépítése.  WEB komponensek (például: Servlet, JSP); Üzleti 

komponensek (például: EJB); Adatbázis kapcsolatok (például: JDBC). 

Model–View–Controller (MVC) elv; MVC elv alkalmazása web technológiákban. 

Hatékonyság és teljesítmény a web alkalmazásokban. 

Web alkalmazások biztonsága. Felhasználó- és jogosultság kezelés. Munkamenet 

(session) kezelés. 

Adatbázisok védelme. 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói  

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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17. Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat tantárgy             /128 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű, adatbázis kapcsolattal 

rendelkező web alapú szoftver elkészítésére (kódolására), a szükséges komponensek 

kiválasztására, egy adott webes programozási platformon történő implementálására.   

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

17.3. Témakörök  

 

17.3.1. Web alkalmazások fejlesztése                         /128 óra 

Kliens oldali programozás: JavaScript. Egyszerű kliens oldali program készítése (pl. 

effektek, form validálás, stb.) 

Szerver oldali programozás. Konténerek és alkalmazásszerverek (pl. Apache Tomcat, 

GlassFish).  

Egyszerű szerver oldali alkalmazás készítése (például: Servlet, Java Server Pages). 

MVC elvű web alkalmazás készítésének alapjai (például: Java Server Faces, Facelet) 

Web alkalmazás létrehozás és futtatása. Naplózás és hibakeresés.  

Adatbázisok kezelése. Adatbázis lekérdezések megjelenítése. Adatbeviteli űrlap (form), 

létrehozása, adatok validálása és adatbázisba írása. Biztonsági megfontolások. 

Web alkalmazások tesztelése. Automatikus tesztelési lehetőségek 

Javasolt web technológia: J2EE vagy .NET vagy PHP 

Javasolt fejlesztőeszköz: Eclipse vagy NetBeans vagy Visual Studio. 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

számítógépterem 

 

17.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

18.  Programozási nyelvek gyakorlat tantárgy                        /128 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére 

(kódolására), a szükséges komponensek kiválasztására, egy adott programnyelven 

történő implementálására.  

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy; 
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18.3. Témakörök  

 

18.3.1. Programozási nyelv „B”               /128 óra 

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project 

műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, 

megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol 

alkalmazás felületének a megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező 

nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. 

Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. 

Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. 

Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. 

Hibakeresés és javítás. Debugolási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, 

változók tartalmának a figyelése. 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok 

kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, 

egymásba ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és 

menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Javasolt programozási nyelv: JAVA vagy C/C++/C# 

Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

számítógépterem 

 

18.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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19.  Multimédia gyakorlat tantárgy                 /64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót a grafikus és videó szerkesztő programok 

alapvető funkcióinak használatára, egy szoftveralkalmazás írásos és multimédiás 

felhasználói dokumentációjának elkészítésére. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

19.3. Témakörök  

 

19.3.1. Grafikus szerkesztőprogramok                /32 óra 

Pixelgrafikus (raszteres) képszerkesztés alapjai (pl. Adobe Photoshop) 

Pixelgrafikus (raszteres) képszerkesztés alapjai (pl. Adobe Illustrator) 

Kiadványszerkesztés alapok (pl. Adobe InDesign) 

 

19.3.2. Videó és animációs programok                /32 óra 

ScreenCast készítése (pl. Camtasia Studio) 

Videó- és hangszerkesztés alapjai (pl. Adobe Premiere) 

Animációs készítése (pl. Adobe Flash) 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

számítógépterem 

 

 

19.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

20.  Adatbázis fejlesztés tantárgy                 /32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy adatbázis megtervezésére, kialakítására 

és tesztelésére. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy; 

 

20.3. Témakörök  

 

20.3.1. Adatbázis tervezés                  /24 óra 
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Adatbázisok normalizálása, optimalizálása. Redundancia csökkentése, megszüntetése. 

Tranzakciók fogalma, tranzakciók védelmi szintjei. 

Adatmodellezés: Egyed-kapcsolat diagramok, tervezési alapelvek, megszorítások 

(constraint) modellezése. Modellező programok. 

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability) tulajdonságok 

Elosztott adatbázisok 

 

20.3.2. Adatbázis tesztelés                    /8 óra 

Adatbázis tesztelés (BlackBox módszer,  WHODATE  megközelítés) 

Adatbázis teljesítmény, terhelés teszt. Benchmark programok 

Adatbázis tesztelés tranzakciókkal 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet-hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

 

20.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

 

21.  Adatbázis fejlesztés gyakorlat tantárgy                /64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót adatbázis műveletek végrehajtására és az 

adatbázis adminisztrációs folyamatainak kezelésére. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy;  

 

21.3. Témakörök  

 

21.3.1. Adatbázis fejlesztés                 /48 óra 

Összetett lekérdezések: join, left join, right join; idegen kulcs 

Lekérdezések hatékonysága 

Beépített függvények használata 

Triggerek, nézet táblák, tárolj eljárások használata  

 

21.3.2. Adatbázis adminisztrációs folyamatok               /16 óra 

Biztonsági mentés készítése. Ütemezett mentések 

Adminisztrációs program használata 

Felhasználók kezelése (szerepkörök, privilégiumok, jelszókezelés, objektum jogok) 

Teljesítmény-javítás, diagnosztika 
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Naplózás és hibakezelés. 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

számítógépterem 

 

 

21.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

22.  Szakmai idegen nyelv tantárgy             72/32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók képesek legyenek megérteni az idegen nyelvű (angol) szakmai szöveget. 

Legyenek képesek megérteni és használni a műszaki (IT) idegen nyelvű (angol) 

kifejezéseket. Legyenek képesek idegen nyelven (angol) egy szoftverprezentációt 

megtartani. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

idegen nyelv 

 

22.3. Témakörök  

 

22.3.1. Szakmai idegen nyelv (angol)            72/32 óra 

IT szakmai szöveg értelmezése, fordítása. Fontosabb kifejezések 

Műszaki dokumentáció fordítása, értelmezése.  

Angol nyelvű szakmai videók (pl. screencast) megértése. 

Angol nyelvű prezentáció, szoftver bemutatás angol nyelven 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

nyelvi labor 

 

 

22.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 344 02 

VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 344 02 

VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 

 

A szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 1960 óra  2228 óra 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2108 óra  2380 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
23. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy        18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek        4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása         4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei        2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága        2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások         2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek        4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy         16 óra 

 

3.3.3 Munkajogi alapismeretek        4 óra 

 

3.3.4 Munkaviszony létesítése        4 óra 

 

3.3.5 Álláskeresés          4 óra 

 

3.3.6 Munkanélküliség         4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy         64 óra  

 

5.5.1. Nyelvtani rendszerzés 1        8 óra 

 

5.5.2. Nyelvtani rendszerezés 2        8 óra 

 

5.5.3. Nyelvi készségfejlesztés         24 óra 

 

5.5.4. Munkavállalói szókincs         24 óra 
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11504-12 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök  

 
 

1. Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy     198+72 óra/198+36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó 

fogalmakat és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság 

egyes területeinek több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati 

gazdasági élet összefüggéseit.  

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 

Témakör: Üzleti kommunikáció   

Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati 

szituációk alapján 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Mikrogazdasági alapok       10 óra/10 óra 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás 

A gazdaság szereplői 

Szektorok, ágazatok         2 óra/0 óra 

 

1.3.2.  A fogyasztói magatartás és a kereslet     18 óra/18 óra 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

Haszonmaximalizálás 

Közömbösségi görbék tulajdonságai, alakjuk 

Költségvetési egyenes / korlát 

Keresleti függvény jellemzői 

Árrugalmasság, jövedelemrugalmasság, keresztárrugalmasság 

Szemelvények elemzése        16 óra/8 óra 
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1.3.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat    20 óra/20 óra 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

A termelés technikai – gazdasági összefüggései 

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat 

A piacszabályozás 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

Pénzmozgás és elszámolhatóság 

A fedezeti összeg 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

A piacra való belépés korlátozása 

Monopólium és tökéletes verseny összehasonlítása 

A két piaci forma bevételi függvénye 

Az oligopólium és a kartell        16 óra/8 óra 

 

 

1.3.4.  A vállalkozások alapítása, működése     24 óra/24 óra 

A vállalkozásokról általában, a kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

Vezetési stílus 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A döntés 

A controlling tevékenység szerepe 

A motiváció 

A csoport, csapatmunka 

A konfliktus 

Esettanulmányok       2 óra/2 óra 

 

1.3.5. .A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai     22 óra/22óra 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

Gazdasági szektorok 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 
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Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 

A termékek és jövedelmek áramlása 

Kormányzati kiadások hatása a makroegyensúlyra 

Adók hatása a makroegyensúlyra 

A modern pénz tulajdonságai 

Pénzkínálat, pénzkereslet 

A pénzmennyiség változásának hatása az összekeresletre   20 óra/11 óra 

 

1.3.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere     28 óra/28 óra 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, 

ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és 

mérésük 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

Nominális és reálkibocsátás, árszínvonal 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

1.3.7. A marketing alapjai        16 óra/16 óra 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Stratégiai tervezés 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Piaci szerkezetek 

Versenytársak 

A piac szegmentálása 

Célpiac kiválasztása 

Termékpozicionálás         14 óra/8 óra 

 

1.3.8.  Jogi alapismeretek        20 óra/20 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 
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Jogszabályok tanulmányozása 

 

1.3.9. Tulajdonjog         12 óra/12 óra 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés  

 

1.3.10. A kötelmi jog         28 óra/ 28óra 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, letét, megbízás, vállalkozás, 

szállítás, fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és betétszerződés, 

folyószámla-szerződés, lízing, követelésvétel, biztosítás 

Szerződésminták tanulmányozása       4 óra/1 óra 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

A számonkérés a tananyag jellegéből következően szóbeli és írásbeli formában történjék. 

A szóbeli számonkérést a tanév során folyamatosan célszerű alkalmazni az 

alapfogalmak, az alapösszefüggések önálló, szakszerű, szabatos megfogalmazásával. 

Az egyes nagyobb témakörök feldolgozása, rendszerezése után célszerű a tanulók 

teljesítményét írásbeli feladatsorral mérni. A számonkérés különböző típusú feladatok 

kombinációjából álljon: tartalmazzon teszt jellegű feladatokat, igazhamis állításokat, 

alapfogalmak rövid meghatározását, rendszerezéseket és a témakörökhöz kapcsolódó 

egyszerű számításokat. 

Az írásbeli feladatok értékelésénél az alakilag rendezett, szabályos javításokat tartalmazó 

megoldások tekinthetők alapkövetelménynek. 

 

A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek témakörönként: 

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 
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0  -   49% elégtelen 

 

3. Ügyviteli gyakorlatok tantárgy           216 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

- a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat 

szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok 

kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az 

irodatechnikai eszközök használatára,  

- megismerjék a projekttervezés lépésein keresztül a projektdokumentumok típusait és 

tartalmát 

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás 

vonatkozásában 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és gazdasági és 

jogi ismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Tízujjas vakírás         90 óra/90 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

3.3.2. Szövegformázás         18 óra/18 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 

előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

 

3.3.3. Levelezés és iratkezelés        72 óra/72 óra 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.) 
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Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 

Elektronikus iratkezelés szabályai 

Elektronikus iratkezelés megismerése, elsajátítása 

 

3.3.4. Üzleti kommunikáció        36 óra/36 óra 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

Üzleti etika, etikett 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Az 1., 2., 3. témakör gépteremben a 4. témakör taniroda 

 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

A tízujjas vakírás értékelése a gépírásoktatás sajátos szabályai szerint történik.  

     Javítószerkezet nélkül: 

   0,00-0,20%hiba jeles 

   0,21-0,40%hiba jó 

0,41-0,50%hiba közepes 

0,51-0,60%hiba elégséges 

0,61%hibától  elégtelen 

 

   Javítószerkezettel: 

   0,00-0,10%hiba jeles 

   0,11-0,20%hiba jó 

   0,21-0,30%hiba közepes 
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   0,31-0,40%hiba elégséges 

   0,41%hibától  elégtelen 

 

A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek témakörönként: 

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 

  0  -   49% elégtelen 

 

 

4. Általános statisztika tantárgy                 68 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A Statisztikai alapok tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus 

ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, kiemelten a 

matematikai és a gazdasági és jogi i alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

4.3.Témakörök  

 

4.3.1. Statisztikai alapfogalmak           4 óra/4 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

Mérési szintek 

A statisztikai adatok pontossága 

A statisztikai törvény 

 

4.3.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei  28 óra/30 óra 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 
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 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

Gyakorisági sorok és azok fajtái: rangsor, osztályközös gyakorisági sor, kumulált 

gyakorisági sor, relatív gyakorisági sor, kumulált relatív gyakorisági sor, 

értékösszegsor, relatív értékösszegsor számítása és értelmezése 

 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz és medián, kvantilisek 

Számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel: egyszerű és 

súlyozott átlagformulák 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

4.3.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása        18 óra/18 

óra 

A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 

Részátlag index 

Összetételhatás indexe 

Összefüggések az indexek között 

Humánerőforrás-és jövedelemgazdálkodás elemzése 

(esettanulmány) 

 

4.3.4. Az érték, ár és volumenindex       14 óra/16 óra 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Egyedi indexek számítása és értelmezése (ár, volumen, érték) 

Együttes indexek számítása 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 
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A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

4.3.5. A grafikus ábrázolás             4 óra/4 óra 

Grafikus ábrázolás eszközei  

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 

5.  Statisztika gyakorlat tantárgy                 68 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

A statisztikai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a megtanult statisztikai 

fogalmakat és mutatószámokat  a gyakorlatban tudja értelmezni. Fejlessze a tanulók 

számarányérzékét a mikro és makrogazdaság legfontosabb valós mutatóinak 

bemutatásával, megismertetésével, alkalmaztatásával, és ösztönözze a tanulókat a 

megfelelő összefüggések feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítására, 

levonására, azáltal is, hogy az elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazza. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A statisztika gyakorlat tantárgy a matematika tantárgyon túl szorosan kapcsolódik az 

informatikában megtanult kompetenciák alkalmazásához. Az általános statisztika előző 

tanévben elsajátított elméleti ismereteire is épül, mert azok alkalmazása számítógépes 

programokkal a gyakorlatban történő felhasználása. 

 

5.3. Témakörök 

  

5.3.1. Statisztikai alapfogalmak 

- Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése feladatokkal 
- Kérdőívszerkesztés 

 

5.3.2. Az információsűrítés módszereinek gyakorlata     32 óra/32 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a statisztikai függvények használatát a viszonyszámok és a 

középértékek gyakorlatában  
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Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

Összetett komplex feladat, esettanulmány 

 

5.3.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása    14 óra/16 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a függvények használatát az adott témakör gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

Munkaügyi- és jövedelemstatisztika a vállalkozások szintjén és a statisztikai hivatalok 

szintjén  

 

5.3.4. Az érték, ár és volumenindex       14 óra/16 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a függvények használatát az indexszámítás gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

Indexszámok gyakorlati alkalmazása 

Fogyasztói árindex 

 

5.3.5. Esettanulmány készítése            8 óra/8 óra 

Esettanulmány készítése megadott témában a tanult statisztikai módszerek 

alkalmazásával a számítógépes programok használatával 

Központi Statisztikai Hivatal honlapján megjelent jelentéseinek tanulmányozása 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 

6. Pénzügyi alapismeretek tantárgy              136 óra/144 óra* 

                    /+ 36 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a 

gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori 

gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, 

eligazodjon a pénzügyi intézményrendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi 

szolgáltatásokat. Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom 

lebonyolításának vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni 

a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi 

elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára.  
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6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a gazdasági 

és jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Pénzügyi szektor alapvetései          4 óra/4 óra 

 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

6.3.2. Pénzügyi intézményrendszer       34 óra/34 óra 

/+11óra 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

Pénzteremtés alapesetei 

Pénzteremtés kétszintű bankrendszerben 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól 

és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése  

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

PSZÁF, Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

6.3.3. A pénzforgalom         34 óra/34 óra 

/+8óra 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 
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Fizetési műveletek jóváhagyása 

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

Fizetési módok 

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a kedvezményezett 

útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés (akkreditív)  

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása 

és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési 

számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

Giro-rendszer működése 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

6.3.4. A pénzügyi piac és termékei       54 óra/60 óra 

/+12 óra 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

  vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

  az állampapírok fajtái és jellemzői  

a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

Speciális piac: Tőzsde 

 

 

6.3.5.  Biztosítási alapismeretek       10 óra/12 óra 

/+5 óra 

Biztosítási alapfogalmak 
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Kockázat, kárkockázat 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

6.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 

7.  Pénzügy gyakorlat tantárgy                32 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

A Pénzügyi gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megértse és a mindennapi 

életben alkalmazni is tudja: a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes 

pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtés, akár hitelfelvételhez kapcsolódóan.  A 

legyen képes tanuló egyszerű értékpapír árfolyam és hozamszámításon keresztül döntést 

hozni vásárlási-eladási szándékról. A valuta- és deviza árfolyamok ismeretében 

gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan számításokat végezni. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként és az adott évfolyamon megjelölt 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy pénzforgalom, valamint pénzügyi piaci és termékei 

témakörök szakmai tartalmaira épül. 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer  

Tartalmak: Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, 

hitelfelvétel a jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom  

Tartalmak: A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 
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Tartalmak: teljes tartalma 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. A pénz időértéke         10 óra/11 óra 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

Nettó jelenérték, örökjáradék számítása 

Hiteltörlesztési terv számítása 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás  

 

7.3.2. Értékpapírok értékelése         18 óra/20óra 

A kötvény értékelése:  

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése:  

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a 

vásárlási-eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

7.3.3. Valuta, deviza-árfolyama         4 óra/5 óra 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, deviza árfolyamokhoz kapcsolódó számítások  

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne  

      Tanterem 

 

7.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 

8.  Adózási alapismeretek tantárgy               32 óra/54 óra* 

       /+36 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a 

magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási 
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szabályait. Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. 

Rámutasson a magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az 

arányos közteherviselés szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, 

s ezen ismeretek birtokában a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési 

rendszerében részben eligazodni. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy A gazdasági élet szereplői, kapcsolatai, 

az állam feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai témakörének  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai elemei 

 

8.3.Témakörök  

 

8.3.1. Az államháztartás rendszere      3 óra/5 óra 

                    /+12óra 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

TB alrendszer, elkülönített állami pénzalapok 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

Költségvetési politika 

 

8.3.2. Adózási alapfogalmak          5 óra/7 óra 

                       /+8óra 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

8.3.3. Kiemelt adónemek         24 óra/42 óra 

/+16óra 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 
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Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési 

adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

8.5. A tantárgy értékelésének módja 

 

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

értékeléssel.” 

 

 

9.  Az Adózás gyakorlat tantárgy              32 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az adóelőleg- 

és adószámítási feladatok elvégzésére, egyszerű adattartalmak alapján adóbevallások 

készítésére, ezáltal útmutatást adjon az adóbevallások elkészítésének gyakorlatához.  

 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Adózási alapismeretek megtanult témaköreinek mindegyikére épül. 

 

Az Adózás gyakorlata  

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Személyi jövedelemadó        12 óra/16 óra 

Összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény és adókedvezmény 

figyelembevételével) 

Adóelőleg megállapítása  
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Adóbevallás készítése alapadatokkal 

Elektronikus személyi jövedelemadó bevallás tanulmányozása, készítése 

 

9.3.2. Általános forgalmi adó        12 óra/14 óra 

Az adó mértéke az adóalap után, valamint ha az a fizetendő adót is tartalmazza 

Az általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és szolgáltatások 

Az értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása 

A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított áfa 

A vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapeset) 

A fizetendő adó megállapítása 

Számla, nyugta kitöltése 

Elektronikus számlák, nyugták kitöltése 

 

9.3.3. Helyi adók            8 óra/6 óra 

Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok az adóalap és adómérték 

megadásával 

Vagyoni típusú adó 

Kommunális adó 

Helyi iparűzési adó 

Helyi adók (Gyöngyös) mértékének és bevallásának megismerése, tanulmányozása 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda 

 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 

 

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

értékeléssel.” 

 

 

10. Számviteli alapismeretek tantárgy            136 óra/ 162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

                 + 68 óra/ +36 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja  

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 

számviteli jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 

módszereit. 

Bizonylatok alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos 

tételeket. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozások alapítása, működése 
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Tartalmak: a teljes tartalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. A számviteli törvény          16 óra/20 óra 
A vállalkozási tevékenység tartalma, főbb kategóriái 

 

A vállalkozási tevékenység főbb sajátosságai              + 10 óra/ + 5 óra 

- vállalkozási tevékenység erőforrásigénye     

- vállalkozási tevékenység sikerességének mérése    

A vállalkozások információs rendszere      

- külső és belső tájékoztatás       

- számviteli információs rendszer felépítése     

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

A számviteli törvény fejezetei 

A számviteli alapelvek 

A vállalkozások számviteli politikája 

A számviteli bizonylatok a bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a 

bizonylatok javítása        

A beszámoló célja és készítésének főbb szabályai 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

Beszámolás és könyvvezetés 
 

10.3.2. A vállalkozás vagyona       20 óra/24 óra 

A leltár fogalma, fajtái. 

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

A mérlegfőcsoportok tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma, jellemzői és változatai  

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

A mérleg és az eredménykimutatás alapján végezhető elemzések mutatószámai 

                    + 4 óra/ + 3 óra 

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 
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10.3.3. A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret    16 óra/ 20óra 

Könyvvezetési kötelezettség 

Kettős könyvvitel jellemzői 

- Gazdasági események (alapvető és összetett) és fajtái   +6 óra/+4 óra 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

A számlák zárása és feladatai      + 5óra/+3 óra 

- havi, negyedéves és éves zárás 

- költségszámlák zárása és az eredmény megállapítása (összköltség és forgalmi 

költség eljárással) 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

Esettanulmány: 

a könyvvezetés és a beszámoló összeállításának kapcsolatáról  +4 óra/+2 óra 

 

10.3.4. Tárgyi eszközök elszámolása          20 óra/24óra 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

Összefüggő komplex feladatmegoldás      + 2 óra/ 

 

10.3.5. A vásárolt készletek elszámolása       24 óra/28 óra 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

Az anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal 

kapcsolatos gazdasági események könyvelése 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 
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A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása,     +6 óra/+3 óra 

a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének könyvelése 

A göngyölegek kiselejtezése 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás 

A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

Összefüggő komplex feladatmegoldás      + 2 óra/ 

 

10.3.6. A jövedelem elszámolás         16 óra/18 óra 

Humán erőforrás gazdálkodás feladata            +10óra/+6 óra 

Bérrendszerek, bérezési formák 

Ösztönzés 

Foglalkoztatási lehetőségek 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, betegszabadság) 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

Összefüggő komplex feladatmegoldás      + 2 óra/ 

 

10.3.7. A saját termelésű készlettek elszámolása       14 óra/16óra 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

Költségek és csoportosításuk       + 6 óra/+3óra 

- költségnem,  

- elszámolás módja,  

- összetétel szerint és  

- a termelés volumenváltozásához kapcsolatos viszony szerint 

A közvetlen önköltség számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) és 

költséghely-költségviselő szerint 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

A saját termelésű készletek állományváltozása 
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Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 

Összefüggő komplex feladatmegoldás      + 2 óra/ 

 

 

10.3.8. Termékértékesítés elszámolása        10 óra/12 óra 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, 

és könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

Vevőkkel szembeni követelések és főkönyvi elszámolása         + 4 óra/+ 4 óra 

Értékesítéshez kapcsolódó nyilvántartások:  

- megrendelések 

- vevői folyószámla 

- forgalmi adó 

Összefüggő komplex feladatmegoldás      + 2 óra/ 

 

10.3.9. Könyvvizsgálat és letétbehelyezés             + 3 óra/+3 óra 

- könyvvizsgálat, könyvvizsgálói jelentés és záradék 

- letétbehelyezés és a közzététel 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 

 

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

értékeléssel.” 

 

 

11.  Számvitel gyakorlat tantárgy                 32 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1.  A tantárgy tanításának célja 

A számviteli alapismeretek tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A 

bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazása. 

 

11.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy: 

 

Témakör: A számviteli törvény 

Tartalmak: a számviteli bizonylatok  
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Témakör: A könyvelési tételek szerkesztése 

Tartalmak: könyvelési tételek szerkesztése, analitikus nyilvántartás  

 

Témakör: Vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok            8 óra/9óra 

Készpénzbefizetési bizonylat 

Készpénzátutalási megbízás 

Átutalási megbízás 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés 

Készpénzfizetési számla 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak elkészítése 

(komplex feladat megoldása) 

Üres okmányok, nyomtatványok helyes kitöltése 

 

11.3.2. A tárgyi eszközök nyilvántartása           8 óra/9óra 

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton 

Üzembe helyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása 

Tárgyi eszköz analitika készítése 

Üres okmányok, nyomtatványok helyes kitöltése 

 

11.3.3. Vásárolt készletek bizonylatai           8 óra/9óra 

Megrendelőlevél 

Készlet bevételezése, kivételezési bizonylat. 

Készletvisszavételezési bizonylat 

Készletnyilvántartó lap 

Szállítólevél 

Számla 

Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat megoldása)  

Üres okmányok, nyomtatványok helyes kitöltése 

 

11.3.4. Pénzügyi analitika számítógépen            8 óra/9óra 

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 
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Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Listák, lekérdezések a pénzügyi programból 

Pénzügyi analitika készítése (komplex feladat megoldása) 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
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A 10152-12 azonosító számú,Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök  

 
 

1. Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy     80 óra 

1.1 A tantárgy tanításának célja 

A Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési és 

szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak 

költségkihatását. Bemutassa az üzleti terv fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a 

tanuló ezen ismereteit alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre.  

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

Témakör: A marketing alapjai 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események   

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása, az amortizáció elszámolása (lineáris, 

teljesítményarányos) 

 

Témakör: A vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Témakör: A saját termelésű készlettekkel kapcsolatos elszámolások 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: A statisztika alapfogalmai 
Tartalmak: A statisztikai adatok rendezése, csoportosítása; az információk forrásai, az 

információszerzés eszközei 

 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 
Tartalmak: A statisztikai tábla 

A viszonyszámokról általában: fogalma, számítása, a középértékek fogalma, fajtái 

 

Témakör: Az érték, ár,és volumenindex 
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Tartalmak: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők; az 

indexszámítás módszerei, a köztük lévő összefüggések 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. A vállalkozások működése és megszűnése     32 óra 

A kis- és középvállalkozások helye a nemzetgazdaságban 

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás 

A befektetett eszközök fogalma és csoportosítása 

A beruházások fogalma, típusai 

A beruházások költsége 

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 

Az amortizáció funkciója és rendszere 

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer 

A készletek csoportosítása 

A készletértékelés módszerei 

A készlettervezés 

A készletgazdálkodási rendszerek 

A logisztika lényege és szerepe a vállalkozásban 

A vállalati gazdálkodás logisztikai szemléletű vizsgálata 

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése 

Gazdálkodás a munkaerővel 

A munkaerő, mint emberi erőforrás és termelési tényező 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája és gazdálkodási tevékenysége 

Munkateljesítmények mérése 

A munkabér összetevői 

Bérrendszerek 

Gazdálkodás és gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és a ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalkozásválsága és megszűnése 

A vállalati válság fogalma, jelzései és okai 

A vállalati válságmenedzselés típusai: megelőző és zavarelhárító 

válságmenedzselés 

A kríziskezelés 

A vállalkozás megszűnése: végelszámolás, csődegyezség és felszámolás 

 Esettanulmányok vizsgálata 

 

1.3.2. A vállalkozási stratégia és a marketing vállalati működése   16óra 

A vállalkozás stratégiája 
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A stratégia alkotás, mint vezetési funkció 

A stratégia fogalma és 5P-je 

A vállalati stratégia szerepe és szintjei 

A vállalati stratégia kidolgozásának menete 

A vállalati küldetés és a jövőkép meghatározása 

A vállalatok környezetének elemzése 

A vállalati diagnosztika 

A SWOT elemzés  

A vállalat pozícionálása, a portfolió módszerek alkalmazása 

A stratégiai variációk képzése és a választás 

A vállalkozás vezetése és szervezete 

A vezetés alapvető funkciói: a tervezés, a szervezés, a közvetlen irányítás, az 

ellenőrzés és a koordináció 

A vezetés eszközrendszere: motiváció, hatáskör, feladatkör és felelősség, 

döntéshozatal és  a konfliktuskezelés 

Lehetséges szervezeti formák: 

Lineáris 

Funkcionális 

Divizionális 

Mátrix szervezet 

         Vállalati kultúra 

         Vezető etikája 

         Motiváció 

A marketing vállalati működése 

A marketing, mint vállalatvezetési stílus 

Marketingstratégia kialakítása 

Marketingmix programok tervezése: termék- és szolgáltatásmarketing, Vállalati 

árpolitika, elosztási csatornák, marketing kommunikáció 

A marketing információs bázisa: piac, potenciális vásárlók, potenciális konkurensek 

 

1.3.3. Az üzleti terv fejezetei        32 óra 

A vezetői összefoglaló 

célja, tartalma, elkészítése 

A vállalkozás általános bemutatása 

a nemzetgazdasági ág bemutatása, helyzetelemzés, prognózis 

a vállalkozás helye az iparág rendszerében 

a vállalkozás környezete, piaci részesedése 

a vállalkozás jellege, működési köre 

a vállalkozás szervezeti – jogi struktúrája 

a vállalkozás tulajdonosi és tőkeszerkezete 

a vállalkozás eszközei és forrásai 

a vállalkozás eredménye 

Termékek és szolgáltatások 

a termelési szerkezet bemutatása 
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a termékek fizikai tulajdonságai, használhatóságuk 

a termékek piacképessége, fejlettsége, fejlesztésielképzelések, beruházások 

termékélet-görbe vizsgálatok 

termelés, hatékonyság, jövedelmezőség vizsgálata 

Marketingterv 

a piackutatás, mint a vállalati marketingterv alapja 

piackutatási módszerek 

a kutatási eredmények hasznosítása 

a marketing alappillérei: piaci szegmentálás, célpiac kiválasztása, pozicionálás 

konkurencia és kockázatelemzése (SWOT analízis) 

a marketingeszközök bemutatása: a 4 P 

termék, ár, értékesítési csatornák, marketingkommunikáció 

a marketingkommunikáció leggyakrabban alkalmazott módszerei 

reklám, eladásösztönzés, személyes eladás, public relations (PR) 

Működési terv 

a telephely megválasztása 

a működési feltételek bemutatása 

a termelési és szolgáltatási folyamat bemutatása 

szervizellátás és vevőszolgálat működése 

a működést befolyásoló külső körülmények 

jogszabályi háttér 

környezetvédelem 

Humánerőforrás tervezése 

a szervezeti felépítés bemutatása 

a vállalat vezetése 

humánerőforrás politika (munkaerőhelyzet,képzés, továbbképzés,ösztönzés, 

érdekeltség,bérek és egyéb juttatások 

Pénzügyi terv 

a vállalat vagyoni helyzetének bemutatása és tervezett változásai : a vállalati 

mérlegterv (eszközök, források) 

a vállalat pénzügyi egyensúlyának tervezése 

eredményterv 

likviditási terv 

beruházások, befektetések 

saját erő biztosítása 

hitelek igénybevétele 

állami támogatások lehetősége 

Cash-flow kimutatás 

Mellékletek az üzleti tervben 

kiegészítő információk szerepe az üzleti tervben 

fontosabb mellékletek: alapítói okirat, oklevelek, minőségi tanúsítványok, 

kiadványok, dokumentumok, PR-anyagok, szakmai önéletrajzok, pálya-utak, 

karriertervek, piackutatási anyagok, előszerződések, árajánlatok, referenciák, 

stb. 
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1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Üzleti tervkészítés gyakorlata         64 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti tervkészítés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók egy kis- és 

középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint az üzleti 

tervkészítés folyamatát alkalmazva állítsanak össze tervfejezeteket a tanult statisztikai 

módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai 

követelményeit. Ezek a tervfejezetek adják az alapját a szakmai vizsga bemeneti 

feltételeként előírt üzleti tervnek. A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az 

elkészített üzleti tervet bemutassák, prezentálják társaik előtt.  

 

2.2  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Statisztika gyakorlat 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Témakör: Az érték, árés volumenindex 

Tartalmak: A számítógépes programokat alkalmazva, kiemelten a statisztikai a függvények 

használata 

 

2.3. . Témakörök  

 

2.3.1. Az üzleti terv felépítése és elkészítése      4 óra 

Az üzleti tervkészítés céljai 

Az üzleti tervek fajtái 

Az üzleti terv felépítése 

Az üzleti terv formai követelményei 

Az üzleti tervkészítés folyamata 

Az üzleti terv információs bázisa 

A vállalkozási ötlet 

Célok, eszközök, módszerek, műszaki, technikai és jogi feltételek 

 

2.3.2. Az üzleti tervfejezetek kidolgozása      55 óra 
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A vezetői összefoglaló formai követelményei 

A vállalkozás általános bemutatása   

 nemzetgazdasági helyzetelemzések, az alapított vállalkozás elméletben tanultak 

szerinti bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése, elemzése 

 statisztikai módszerek alkalmazása, nyomtatásban történő megjelenítése, 

számítástechnikai programok alkalmazása 

Termékek és szolgáltatások 

 a vállalkozás termelési szerkezetének és termékeinek, szolgáltatásainak részletes 

bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése 

Marketingterv 

 piackutatási kérdőívek készítése, kutatási eredmények feldolgozása, célpiac 

kiválasztás és termékpozicionálás 

 a vállalkozás konkrét marketingtervének elkészítése 

 a vállalkozás külső megjelenítése: logo, stílusjegyek, márkanevek, reklám- és PR-

tervek készítése 

A működési terv 

 a vállalkozás működésének bemutatása, leírása, folyamatábrák készítése, 

grafikonok, ábrák nyomtatott megjelenítése 

Humánerőforrás tervezése 

 szervezeti ábrák elkészítése, döntési folyamatok leírása, belső ellenőrzési 

rendszer bemutatása, munkaerő biztosítás eszközeinek leírása, érdekeltségi 

rendszer bemutatása, bértömeg, bérszínvonal alakulása a vállalkozásban (táblák, 

grafikonok, ábrák). 

A pénzügyi terv 

 az elméletben tanultak szerint a pénzügyi folyamatok bemutatása, kidolgozása, 

megszerkesztése, pénzügyi mutatók kiszámítása, táblázatba foglalása, elemzése, 

következtetések levonása, beruházási terv, pénzügyi terv készítése  

Mellékletek az üzleti tervben: mellékletnek szánt dokumentumok, prospektusok, 

fényképek, újságcikkek gyűjtése, piackutatási kérdőívek besorolása, árajánlatok 

készítése, szakmai önéletrajzok készítése stb. 

 

2.3.3. Az üzleti tervfejezetek bemutatása      5 óra 

A megtanult elméleti ismeretek és alkalmazandó módszerek alapján egy valós, vagy 

szimulált vállalkozás üzleti tervfejezeteinek önálló elkészítése, és az órán prezentálása.  

Kész tervek, esettanulmányok vizsgálata, elemzése 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

 

  



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  536 
 

A 10153-12 azonosító számú, Könyvvezetési feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök  
 

1. Könyvvezetés                 128 óra + 32 óra 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A Könyvvezetés tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a gazdasági 

eseményeket, azok bizonylatai alapján a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák 

adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni.  

Képesek legyenek továbbá az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, 

valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a 

könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy  

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Pénzforgalmi könyvviteli alapok     32 óra +10 óra 

Pénzforgalmi könyvvitel fogalma, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatti 

könyvelést befolyásoló előírások, adózási szabályok 

Válaszható alapnyilvántartások fajtái, a nyilvántartások kötelező adattartalma, (a 

személyi jövedelemadórólszóló1995. évi CXVII. törvény5. számú melléklete szerint) 

vezetésük szabályai 

A naplófőkönyv rovatainak elnevezése, adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás az szja bevalláshoz 

A pénztárkönyv rovatainak elnevezése és ezek adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás a szja bevalláshoz 

Bevételi nyilvántartás előírt adattartalma, vezetése, bizonylatok megőrzése 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  537 
 

Feladatok a bevételi nyilvántartás vezetésével, a fizetendő adó 

Részletező nyilvántartások fajtái, szükségessége, tartalma, vezetése 

Számviteli bizonylatok tanulmányozása, kitöltése 

 

1.3.2. Kettőskönyvviteli alapok, bérelszámolás    20 óra +4 óra 

A korábban tanult alapfogalmak, rendszerzés 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos fogalmak 

Bérfeladás, bérfizetés 

Levonások fajtái, keletkezésük, rendszerezésük, könyvelése 

Egyéb gazdasági események: előleg folyósítása, kártérítés 

Betegszabadság, táppénz könyvelése 

Osztalék könyvelése, levonások, pénzügyi rendezése 

 

1.3.3. Befektetett eszközök       16 óra +3 óra 

Tárgyi eszközök fogalma, mérlegsorai, a sorok tartalma 

Beruházások, (vásárolt és saját előállítású) SEEAÉ,tárgyi eszköz értékesítése, 

káresemény, apport, selejtezés, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás, terven 

felüli értékcsökkenés 

Immateriális javak formái, tartalma 

Szellemi termékek, vagyoni értékű jog könyvelése 

Fontosabb gazdasági eseményekkönyvelésének összehasonlítása a tárgyi 

eszközökkel 

Sajátos értékcsökkenési szabályok 

Összefüggő feladat megoldása 

 

1.3.4. Vásárolt készletek        20 óra + 2 óra 

Készletek fogalma, fajtái 

Tényleges beszerzési ár, készletcsökkenések értékelési módjai (átlagáras és FIFO 

módszer) 

Vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzése, készlet korrekciók, felhasználás, 

értékesítés, értékvesztés, selejtezés 

Leltár, leltározási eltérések 

Feladat megoldás 

 

1.3.5. Saját termelésű készletek       16 óra +4 óra 

Költségek fajtái, csoportosítása 

Költségek könyvelésének lehetséges módjai 

Önköltség fogalma, számításának módjai 

Saját előállítású készlet termelése során felmerült költségek, raktárravétel, 

értékesítés, STK állományváltozása 

Költség számítások, feladat megoldása 

 

1.3.6. Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok  6 óra +2 óra 

Pénztári és banki pénzügyi műveletek összefoglalása 
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Hitel-folyósítás, törlesztés könyvelése 

Költségvetési kapcsolatok könyvelése, áfa, társasági adó, költségvetéssel kapcsolatos 

befizetési kötelezettségek és követelések 

Nyitás után rendező tételek 

 

1.3.7. Zárás, beszámolókészítés        18 óra 

Zárlat fogalma, havi, negyedéves, éves zárási teendők 

Időbeli elhatárolások, fajtái, könyvelése 

Zárlati események könyvelése 

Eredménykimutatás, adóalap, társasági adó megállapítása, mérleg elkészítése 

Kiegészítő melléklet tartalma 

Összefüggő komplex feladat tanulmányozása, megoldása 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat tantárgy      64 óra 

2.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a Könyvvezetés tantárgy pénzforgalmi könyvviteli 

alapok témakörében megtanult elméleti ismereteket a tanuló a gyakorlatban alkalmazni 

tudja a gyakorlati életben is alkalmas számviteli szoftver használatával. 

A tanuló legyen képes a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot szakszerűen 

használva elvégezni a pénzforgalmi könyvelési feladatot. Ismerje a bevallások, 

adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok forráshelyét. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Pénzforgalmi könyvviteli alapok tantárgy tanítása megelőzi a kettős könyvvitel 

tanítását. Így lehet biztosítani – időben - a pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat elméleti 

megalapozását. 

 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy  

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Könyvelés naplófőkönyvben       28 óra 
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Előkészítési feladatok 

A naplófőkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 

bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a naplófőkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás készítéséhez 

Feladatok megoldása, javítása, tanulmányozása 

 

2.3.2. Könyvelés pénztárkönyvben       22 óra 

Előkészítési feladatok 

A pénztárkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 

bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 
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Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a pénztárkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás készítéséhez 

Könyvelési feladatok gyakorlása, megoldása 

 

2.3.3. Bevételi nyilvántartások        6 óra 

Bevételi nyilvántartás vezetése eva-s adóalany esetén 

Eva előleg számítása időszakonként 

Éves bevallás tartalmához adatgyűjtés, bevallás elkészítése 

Bevételi nyilvántartás vezetése - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - 

meghatározott adóalanyokra vonatkozóan 

Bevételi határ figyelése, túllépése esetén a 40%-os adóalap, adó számítása, 

bevalláshoz adatközlés 

 

2.3.4. Részletező nyilvántartások       8 óra 

Folyószámla nyilvántartások vezetése (szállító, vevő) 

A munkabérekkel, vállalkozói kivéttel kapcsolatos nyilvántartások vezetése  

A tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, beruházásokkal kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások vezetése, aktiválás, értékcsökkenés számítása és felvezetése a 

kartonra, stb. 

Gépjárművel kapcsolatos elszámolási szabályok, nyilvántartások 

Egyéb követelések nyilvántartása a munkavállalókkal, tagokkal kapcsolatosan 

Kötelezettségek analitikus nyilvántartása 

Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

Értékpapírok adatainak analitikus nyilvántartása 

Selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, nyilvántartása 

Leltár tartalma, készítése 

Komplex feladatok megoldása 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 11506-12 azonosító számú Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök  
 

1. A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy      64 óra +32 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi 

befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított 

ismeretek és finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse 

a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas 

mutatók megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára. 

Megismerje a tanuló a státusz és az éves pénzforgalmi terv szerepét a pénzügyi 

tervezés során. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 

 

Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Témakör: A saját termelésű készlettek elszámolása 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), A kötvény fogalma, jellemzői, fajtái; vállalati kötvény pénzügyi 

piacon betöltött szerepe 
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Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. A vállalkozások pénzügyi döntései      2 óra 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú távú és rövid távú döntések 

 

1.3.2. A beruházások értékelése        26 óra 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás 

összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a 

gazdasági műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és 

kölcsönhatása szerint 

A beruházási döntések megalapozása 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és 

végső pénzáram) és tartalmuk 

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, 

beruházási pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és 

jövedelmezőségi index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

A belső finanszírozás módja 

A külső finanszírozás módja 

A hitelezés folyamata         4 óra 

 

1.3.3. A forgóeszköz-ellátás        16 óra 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek 

során a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 
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Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

Szemelvények tanulmányozása 

Számított mutatók elemzése, következtetések levonása 

Esettanulmány          6 óra 

 

1.3.4. A finanszírozás gyakorlata        14 óra 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás elvei 

A finanszírozási tevékenység csoportosítása 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, 

önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszközlekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

A forgóeszközök mérése 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelezés alapelvei 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Hiteltörlesztési terv készítése 

Lízinggel kapcsolatos alapfogalmak 

Lízingdíj számítása 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

A forfetírozás 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

Formanyomtatványok tanulmányozása 

Esettanulmány          22 óra 
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1.3.5. A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése    6 óra 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

2. A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy      32 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és 

hosszútávú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas 

legyen a beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások 

elvégzésre és a következtetések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének 

megállapítására és az azokhoz rendelhető finanszírozási források felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére 

azáltal, hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában. 

 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a Vállalkozásfinanszírozás tantárgy elméleti ismereteire alapoz az egyes 

témakörök tartalma vonatkozásában. 

 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 
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A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Beruházások pénzügyi döntései       12 óra 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására 

vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 

 

2.3.2. Forgóeszköz-szükséglet megállapítása      10 óra 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és a 

mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronológikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

2.3.3. A finanszírozás gyakorlata        7 óra 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

 

2.3.4. Pénzügyi teljesítményének mérése      3 óra 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók , pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása  

Esettanulmány, működő vállalkozások mutatóinak értelmezése 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

3. Az Adózás tantárgy         96 óra +32óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt 

adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével 

a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak 

egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni 

számolni az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell 

elkészíteni írásban az éves bevallásokat. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Számviteli tantárgy 

Témakör: A zárás, éves beszámoló 

Tartalmak: Az eredménykimutatás fogalma 

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

 

Témakör: Kiemelt adónemek 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Az adózás rendje         4 óra 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adózó kötelezettségei 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 
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Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

3.3.2. Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok    28 óra 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 

bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői  

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a 

vállalkozói „kivétre”)  

Adó alapját csökkentő kedvezmények, és korlátozásuk 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 

megállapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

Hatályos adótörvények értelmezése      5 óra 

 

3.3.3. Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái     14 óra 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos 

keretben 

Hatályos adótörvények értelmezése      5 óra 

 

3.3.4. Társaságok jövedelemadózása       16 óra 

A társasági adó célja, jellemzői, alapelvei 

A társasági adó alanyai 
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A társasági adó nem alanyai 

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum 

összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

az adóalapot csak csökkentő tételek  

az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Adómentességek 

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és a 

mérlegszerinti eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós 

tételek alapján 

Hatályos adótörvények értelmezése      5 óra 

 

3.3.5. Általános forgalmi adó        22 óra 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 

általános szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Tárgyi adómentesség 

Alanyi adómentesség 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 
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Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó 

megoszlására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára 

tekintettel. 

Hatályos adótörvények értelmezése      5 óra 

 

3.3.6. Helyi adók          12 óra 

A gépjárműadó  

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése 

Mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautóadó 

A cégautóadó alanyai. A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, 

lízing, kiküldetés stb.) 

Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

 A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési 

adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra, valamint a helyi 

adótörvényben meghatározott adónemekre 

Hatályos adótörvények értelmezése      5 óra 

A helyileg aktuális adók vizsgálata, elemzése      7 óra 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

4.  Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy     64 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy a tanulóban az egyes kiemelt 

adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét kialakítsa. A 

tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat 

készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. A tanuló legyen 

képes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi 
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területének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és 

kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához 

kapcsolódik: 

 

Adózás gyakorlat tantárgy 

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Gyakorlati előkészítés        4 óra 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

 

4.3.2. Elektronikus bevallás gyakorlata       56 óra 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó és 

járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított 

mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (az 

58-as) bevallás elkészítése, alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 
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Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

4.3.3. A bevallások ellenőrzése        4 óra 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 
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A 10154-12 azonosító számú,Munkaerő-gazdálkodás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök  
 

1. Munkaerő-gazdálkodás tantárgy       96 óra 

 

1.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a Munka Törvénykönyve által meghatározott 

szabályokat megismerje, és ezeket a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A 

tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a 

jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. 

 

1.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

 Témakör: Adózási alapfogalmak 

 Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

 Kiemelt adónemek 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Témakör: Egyéni vállalkozó jövedelemadózása 

Tartalmak: Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi a jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

 

1.3 Témakörök  

 

1.3.1 Munkajog és munkaügyi alapok      30óra 
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Munkajogi ismeretek áttekintése 

A munka fogalma, a munkafolyamat, történeti fejlődésének áttekintése 

A munkaerő-gazdálkodás története 

Motiváció, motivációs elméletek 

Készségek, képzettség 

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások 

Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia 

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése 

Toborzás és kiválasztás 

Teljesítményértékelés 

Munkaerő fejlesztés, karriertervezés 

Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások 

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, fejezetei 

Az Mt. alapelvei 

Jogok és kötelezettségek gyakorlása 

Egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség, jogkövetkezménye 

A munkaviszonyból származó igény elévülése 

A munkaviszony fogalma, alanyai 

Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettsége 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények 

A munkaszerződés módosítása 

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése, megszüntetés módjai 

A felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés 

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén 

A munkaviszony jogellenes megszűntetése, jogkövetkezményei 

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, 

szabályok 

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok 

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, az ügylet és készenlét 

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság 

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

Munkaszerződések tanulmányozása 

 

1.3.2 A munka díjazása         26óra 

A munkabér fogalma, részei 

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával 

Időbér, az idő mérése 

Teljesítménybér, teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér 
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A bérpótlék fogalma és fajtái 

Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj) 

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 

A munkabér védelme 

A munkaviszony egyes speciális típusai 

Bruttó bér, nettő bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok 

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke 

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele 

A munkavállalói biztosíték 

A kártérítés mérséklése 

A munkáltató kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke és módja 

 Ösztönzési rendszer kialakítása 

 

1.3.3 Társadalombiztosítás fedezete       40óra 

Államháztartási alapismeretek áttekintése 

A társadalombiztosítás feladatai, ellátásai 

A társadalombiztosítás rendszere: 

egészségügyi ellátás: természetbeni, pénzbeli 

nyugellátás 

szociális juttatások 

Biztosítási kötelezettség 

társadalombiztosítási jogviszony, biztosított, foglalkoztató fogalma 

a biztosítási kötelezettség elbírálása, a biztosítás szünetel 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok 

munkaviszony 

szövetkezeti tagsági viszony 

tanulói szerződés 

álláskeresési támogatásban részesülő személy 

egyéni vállalkozó 

társas vállalkozó 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 

mezőgazdasági őstermelő 

Az ellátások fedezetét biztosító fizetési kötelezettségek: 

Szociális hozzájárulási adó, mértéke, az adó alanya, alapja 

Az adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok 

Szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezettek köre 

A kifizetőt terhelő adó alapja, illetve a kifizetőt terhelő adónak nem alapja 

Egyéni járulékok, fajtái, mértéke, alapja 

Nyugdíjjárulék  

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

egyéni járulék fizetése többes jogviszonyban 
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nyugdíjasok egyéni járulékfizetése 

kiegészítő nyugdíjpénztárakba történő befizetések 

Egészségbiztosítási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

a járulék számítása (speciális esetek) 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettsége 

vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka 

Táppénz hozzájárulás 

Az ekho szerinti adózást választó munkavállaló i közteherfizetése, 

azekho alapja, mértéke 

Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás 

Idénymunka, alkalmi munka 

Egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettség esetei, alapja, mértéke 

Nyugdíjbiztosítás ellátásai érdekében köthető megállapodások 

Egészségügyi szolgáltatás érdekében köthető megállapodások 

A járulékok megállapítása, befizetése és bevallása 

Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő 

mulasztások szankciói 

A szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetés speciális esetei, adókedvezmények 

Esettanulmányok megismerése 

 

1.4 A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2  Bérszámfejtési gyakorlat tantárgy        64 óra 

 

2.1  A tantárgy tanításának céljaA tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az elméleti 

ismeretei birtokában bérszámfejtés és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatokat 

végezzen. A Bérszámfejtési gyakorlat tantárgy tanulása után a tanuló alkalmassá válik 

munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézni, a 

munkavállalók jövedelmét a hatályos jogszabályok szerint meghatározni, a kapcsolódó 

nyilvántartásokat vezetni, bevallásokat elkészíteni. 
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2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Témakör: Adózási gyakorlat 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A könyvelési tételek szerkesztése 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Témakör: A jövedelem elszámolás 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

2.3 Témakörök  

 

2.3.1 Bérszámfejtés előkészítése       4óra 

Bérszámfejtő program szerkezetének megismerése 

Beállítási lehetőségek megismerése, módja 

 

2.3.2 Bérszámfejtés         54 óra 

Törzsadatok felvitele: 

a foglalkoztató vagy kifizetőhely adatainak rögzítése 

a dolgozó törzsadatainak felvitele  

személyes adatok (név, lakcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ-

kártya száma, családi állapot, szakképzettség, iskolai végzettség, stb.) 

a munkaszerződés adatainak felvitele, jogviszony típusa, besorolási bér, 

munkaidő, pótlékok  

nyilatkozatokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó beállítások 

adózási beállítások 

járulékfizetési beállítások 

egyéb adatok bevitele, bérfizetés módja 

előző munkahelyről „hozott adatok” bevitele a programba az adott naptári évvel 

kapcsolatosan 

A dolgozó beléptetésével kapcsolatos feladatok: 

beléptetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (T1041, T1042E) 

a dolgozó nyilvántartásba vétele 

Bérszámfejtés: 

munkaidőadatok, távollétek rögzítése (jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás 

szerint) 

bérszámfejtés futtatása 

a szükséges listák nyomtatási: fizetési jegyzék, stb. 
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a bérek átutalásához szükséges adatok listázása, adatszolgáltatás 

a bérekkel kapcsolatos adó és járulékbevallások elkészítése, (08, 58) az adatok 

exportjának elkészítése 

bevallások ellenőrzése, elküldése 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok: 

szükséges nyomtatványok kiállítása, kitöltése 

soron kívüli bérszámfejtés, fizetés 

egészségügyi ellátásokhoz szükséges nyomtatványok kitöltése 

Bérszámfejtési feladatok megoldása 

 

2.3.3 Egyéb feladatok         6 óra 

Hibákkal kapcsolatos feladatok: 

bérszámfejtés hibáinak felismerése 

bérszámfejtési hibák – annak eredetétől, okától függetlenül – felismerése, 

javítása, stb. 

javítás, önellenőrzés fogalma, alkalmazása a hibás javításoknál 

kapcsolódó bevallások javítása, önellenőrzése 

Egyéb feladatok: 

bérfeladás elvégzése 

bérfizetési jegyzékek listázása, nyomatása 

a dolgozók bérkartonjának listázása, nyomtatása 

adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatás 

évesjövedelemigazolás elkészítése a munkavállaló részére (M30) 

munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása (M29) 

átlagkereset igazolások kiállítása 

adatszolgáltatás a vállalkozók felé a befizetendő adókról, járulékokról, azok 

határidejéről 

kapcsolattartás a bérszámfejtő program készítőivel 

jogszabályok követése, értelmezése, alkalmazása 

KSH felé adatszolgáltatás 

a munkakör végzéséhez szükséges egyéb tevékenységek végzése 

Komplex feladatok megoldása 

 

2.4 A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

 

2.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10151-12 azonosító számú, Bérügyi szakfeladatok ellátása megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök  

 
1. Bérügyi feladatok tantárgy        64 óra +32 óra 

 

1.1 A tantárgy tanításának célja 

A Bérügyi feladatok elméleti tantárgy oktatásának célja, hogy a tantárgyi követelmények 

teljesítését követően a tanuló általános képet alkosson a foglalkoztatási jogviszonyokkal 

kapcsolatos jogszabályi előírásokról és azok gyakorlati alkalmazásáról. A megszerzett 

tudás tegye képessé a tanulót a munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó jogok és 

kötelezettségek megismerésére, a humán kontrolling és a tervezési feladatokban való 

részvételre. 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

 

Témakör: Adózási gyakorlat 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

 

Számviteli alapismeretek 

Témakör: A jövedelemelszámolás 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Munka Törvénykönyve(Mt.) bérszámfejtési előírásai  18óra +10 óra 

A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvelő szabályai 

Az egyenlő bánásmód következménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség 

Munkaviszonyból származó igény elismerése 

Határidők számítása 

Munkaviszonyra vonatkozó szabályok 

Kollektív szerződés 

Munkaviszony létesítése 

A munkaszerződés és módosítása 

Munkaviszony megszűnése és megszűntetése 

Eljárás a munkaviszony megszűnés, illetve megszűntetése esetén 

Munkaviszony jogellenes megszűntetése és jogkövetkezménye 
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A munkavégzés szabályai 

Tanulmányi szerződés 

Munkaidő és a pihenőidő 

A munka díjazása 

Szociális juttatások 

Kártérítési felelősség 

Vezető állású munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezések 

Távmunka-végzés 

Munkaerő-kölcsönzés 

Közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérő 

rendelkezések  

Szerződések tanulmányozása 

           Szerződések készítése 

 

1.3.2. Jogviszonyok        20 óra +5 óra 

Ptk. szerinti jogviszonyok: 

munkaszerződés 

megbízási szerződés  

vállalkozási szerződés 

egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló tv. (Ktjv.) illetményszámfejtés kapcsolatos 

előírásai 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) illetményszámfejtés kapcsolatos előírásai 

Esettanulmányok 

  

1.3.3. Bérügyi egyéb ismeretek       26óra +17 óra 

Munkavégzéssel kapcsolatos szabályzatok 

Szervezeti és működési szabályzat szerkezete, tartalma 

Kollektív szerződés 

Munkaügyi szabályzat 

Közalkalmazotti szabályzat 

Közszolgálati szabályzat 

Munkahelyi szabályzatok tanulmányozása 

Munkavégzéssel kapcsolatos adózási, járulékfizetési szabályok 

Az adó fogalma és jellemzői 

Az adózás rendje 

A személyi jövedelemadó 

A munkaerő-piaci járulék, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szabályai 

Feladatmegoldás 

Munkavégzéssel kapcsolatos társadalombiztosítási szabályok 

A társadalombiztosítási ellátásokra jogosultak, valamint e szolgáltatások fedezete 

Biztosítottakra vonatkozó szabályok 

Társadalombiztosítási ellátások 

Az ellátások fedezete 
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Járulék megállapítása, bevallása, megfizetése 

TB adatszolgáltatási kötelezettség 

Nyomtatványok megismerése 

A munkavédelemre vonatkozó szabályok, teendők 

A munkavédelem alapelvei 

A munkavédelmi törvény legfontosabb előírásai 

Munkabaleset, munkabaleseti jegyzőkönyv 

Foglalkoztatási megbetegedés 

A baleset üzemiségének kivizsgálása, üzemi baleseti jegyzőkönyv 

Baleseti ellátás 

A munkaügyi statisztikával kapcsolatos előírások 

Statisztikai alapok átismétlése 

KSH megismerése 

A statisztika, a statisztikáról szóló törvény 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 

Munkaügyi statisztikák fajtái 

Statisztikai adatszolgáltatás módja 

Az adatvédelem szabályozása 

Az adatvédelem célja, fogalmak 

A személyes adatok védelme 

Közérdekű adatok nyilvánossága 

Adatvédelmi nyilvántartás 

Adatkezelés, adatbiztonság 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Iratkezelés, bizonylatok, nyilvántartások, igazolások 

Iratkezelés, irattározás 

Bizonylatok, bizonylatok kezelése 

Bérügyintézői feladatok ellátása során használatos bizonylatok, nyomtatványok 

Nyilvántartások 

Munkavállalóktól bekért és munkavállalók részére kiadott igazolások 

Bérelszámolási rendszerek 

Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer (KIR) 

Egyéb használatos bérelszámolási rendszerek 

Bérelszámolások tanulmányozása 

Bérügyvitel ellenőrzése 

Belső ellenőrzés 

Hatósági ellenőrzés 

Szakmai tapasztalatgyűjtés bérügyi területen 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

 

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

értékeléssel. 

 

 

2.  Bérügyi gyakorlat tantárgy         32 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A Bérügyi gyakorlat tantárgy tanításának célja az elméleti ismeretek mindegyikének 

alkalmazása, amelyek szükségesek a bérügyintézői munkakör betöltéséhez. Az elmélet így 

válhat gyakorlati tudássá.Nagyon fontos a gyakorlat során a feladatok valósághű 

szimulációja, hogy az események, szituációka valós élettel megegyezőek legyenek. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

 

Témakör: Adózási gyakorlat 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

 

Számviteli alapismeretek 

Témakör: A jövedelemelszámolás 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Havi feladatok         16 óra 

Biztosítási kötelezettséget elbírál 

A munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó, eltérő 

bérelszámolási, adózási, társadalombiztosítási szabályokat tanulmányozza, értelmezi és 

alkalmazza 

Jelenléti ív alapján a jelenlétet és a távolléteket rögzít (betegszabadság, táppénz, 

szabadság, stb.) 

Munkajogi és személyi adatok változásait rögzíti (átsorolások, lakcímváltozások, 

bankszámlaszám változások, névváltozások, stb.) 

Megbízási jogviszonyban álló dolgozók teljesítési igazolásait begyűjti, számfejt 

Járulékfizetési és járulékvonási kötelezettséget megállapít 

Kilépő dolgozók iratait elkészíti, elküldi 

Havi anyagokat, alapbizonylatokat gyűjt, rendez név szerint 

Munkáltatói igazolásokat elkészít és elküld (munkaviszony, kereseti, banki igazolások, 

stb.) 

Adatszolgáltatást nyújt a nyugdíjintézet felé (kivételes esetben NYENYI lapokat kiállít, 

ellenőriz, elküld) 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  562 
 

Hóközi bérszámfejtéseket elvégez 

Havi bérszámfejtést tételesen ellenőriz, levonásokat egyeztet, adatokat egyeztet 

A kinyomtatott bérjegyzékeket postázásra előkészít a dolgozók részére 

Havi statisztikai adatokat szolgáltat 

Törvényeket, rendeleteket naprakészen figyel, jogszabályváltozásokat értelmez, 

alkalmaz 

Kapcsolatot tart a dolgozókkal, szükséges információkat megad, tájékoztat 

Egyéb munkakörbe tartozó feladatot, munkát végez 

Gyakorló feladatok megoldása 

 

2.3.2. Éves feladatok         10 óra 

Adóigazolások elkészít, egyeztet, kiad a dolgozók felé, adóelszámolással kapcsolatos 

nyilatkozatok kiad  

Adóelszámolásokat elkészít és bevall elektronikusan a NAV felé 

Előző évben levont járulékokról az igazolásokat elkészíti, egyeztet és kiad a 

dolgozóknak, a dolgozók által aláírt és visszaérkezett igazolásokat lefűz 

Statisztikákat, ellátás összesítőket, adóbevallásokat készít, utaláshoz szükséges 

adatokatszolgáltata pénzügyi osztály részére 

KSH felé adatokat gyűjt, szolgáltat  

Munkatársak munkájába besegít, távollétük idején helyettesít 

 

2.3.3. Ellenőrzési, javítási feladatok       6 óra 

Ellenőrzés, hibák feltárása 

Hibák javítása, tapasztalatok összegzése 

Hibák megelőzése 

Komplex feladatok megoldása 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépterem 

 

 

2.5.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

A 10155-12 azonosító számú,Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök  
 

1. Társadalombiztosítás tantárgy        64óra 
 

1.1 A tantárgy tanításának célja 

A Társadalombiztosítás tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a társadalombiztosítási 

ügyintézői feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a nyugellátási és a 

családtámogatási területen napra kész ismeretekkel rendelkezzen,és ezek birtokában 
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legyen képes az ügyfeleknek szakszerű segítséget nyújtani, a munkakörébe tartozó 

feladatokat naprakészen ellátni. 

 

1.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Az államháztartás rendszere 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

1.3 Témakörök  

 

1.3.1 Társadalombiztosítás története       3 óra 

Államháztartási alapok áttekintése 

A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása 

Bismarcki társadalombiztosítási rendszer 

A szovjet szociális ellátórendszer 

Az amerikai SocialSecurityAct 

Az angol Beveridge terv 

A svéd jóléti állam 

 

1.3.2 Egészségbiztosítás         24 óra 

Társadalombiztosítási kifizetőhely fogalma, létesítése, működése 

Társadalombiztosítási kifizetőhely felelőssége, kifizetőhelyi bélyegző  

Az egészségbiztosítás ellátásai 

Természetbeni ellátások: egészségügyi ellátás 

Pénzbeli ellátások 

A keresőképtelenség, betegszabadság, táppénz 

Táppénz, feltételei, mértéke, a táppénzfolyósítás korlátozása 

A gyermekápolási táppénz 

A terhességi gyermekágyi segély 

A gyermekgondozási díj 

Üzemi baleset fogalma, eljárási szabályok 

A baleseti táppénz 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása 

Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra 

Az ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok 

Felelősségi szabályok 

Jogorvoslat 

A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása 

Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások 

Nyilvántartási és adatszolgáltatási helyek megismerése 

A bejelentés – adatszolgáltatás 

Adategyeztetési eljárás 
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Adatszolgáltatás egészségügyi szolgáltatásra jogosultsághoz 

Adatszolgáltatás egészségbiztosításai készpénzellátáshoz 

Társadalombiztosítási nyomtatványok (adatmegállapító lap, igazolvány a biztosítási 

jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, jövedelemigazolás az 

egészségbiztosítási ellátás megállapításához,segélyezés egyéni lap,értesítés a 

keresőképtelenségről,táppénz fizetési jegyzék,segélyezési pénztárnapló,baleseti 

jegyzék, ellátások elszámolása, stb. 

  

1.3.3 Nyugellátás          17 óra 

Társadalombiztosítási öregségi nyugdíj, jogosultság, a nők kedvezményes öregségi 

nyugdíja 

A korhatár előtti ellátások, közös szabályok 

Hozzátartozói nyugellátások 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások 

A szolgálati idő, megállapításának szabályai 

A nyugdíj összege, az öregségi nyugdíj összegének kiszámítása 

A nyugdíjnövelés 

A rögzített nyugdíj 

Nyugdíjemelés a Tny. 22/A § alapján 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

Az igényérvényesítés szabályai 

Méltányosságból engedélyezett kivételes nyugellátások és a kivételes nyugdíjemelés 

Nyugdíjak alakulása és az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsolata 

Kétoldalú egyezmények hatása a nyugdíjak kiszámítására 

Valorizációs számok 

A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása 

 

1.3.4 Családtámogatás         20 óra 

Családtámogatási kifizetőhely fogalma, feladatai, Magyar Államkincstár 

Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 

Beszámítható gyermekek, a beszámítás szabályai, közös szabályok, egyedülállóság 

A tartósan beteg, fogyatékos gyermekre vonatkozó szabályok 

Tanulói, hallgatói jogviszony 

A természetben történő folyósítás szabályai 

Az ellátás folyósításának szüneteltetése 

Fel nem vett családi pótlék,jogalap nélkül felvett családi pótlék 

A gyermekgondozási támogatások 

A gyermekgondozási segély (gyes) 

Nagyszülő jogosultsága gyermekgondozási segélyre 

Örökbefogadó gyermekgondozási segély 

Munkavégzés a gyermekgondozási segély folyósítása mellett 

Gyermekgondozási segély méltányosságból 

A gyermeknevelési támogatás (gyet) 

Jogosultság gyermeknevelési támogatásra 
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Munkavégzés gyermeknevelési támogatás jogosultsága mellett 

A gyermekgondozási támogatások összege, közös szabályok 

A gyermekgondozási támogatások folyósítása a gyermek halála esetén 

Levonás a gyermekgondozási támogatásokból 

A bejelentési kötelezettség 

Anyasági támogatás 

Anyasági támogatásra jogosultság feltételei 

Az anyasági támogatás összege 

Az igényérvényesítés, az igény bejelentése 

A családtámogatási ellátások iránti igény elbírálásának közös szabályai 

Jogalap nélkül igénybe vett ellátás, visszafizetése, megtérítése 

Jogorvoslati lehetőség 

Ellenőrzés 

Adatvédelmi szabályok 

Családi ellátások az unióban 

A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása 

Látogatás a helyi TB intézeteknél (szakmai kirándulás) 

 

1.4 A képzés javasolt helyszíne  

       Tanterem 

 

 

1.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
 

 

2  Társadalombiztosítás (TB) gyakorlat tantárgy      32 óra 
 

2.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításával a tanuló naprakész ismeretekkel rendelkezzen a nyugellátás, 

egészségbiztosítás és a családtámogatás területén.A hatályos szabályokat ismerve tudja 

ellátni a munkakörével kapcsolatos feladatokat, valamint tudjon a munkavállalóknak 

ilyen típusú ügyekben szakszerű segítséget nyújtani. 

 

2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakképesítés moduljai közötti kapcsolódás 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Az államháztartás rendszere 

Tartalmak: minden 

 

2.3 Témakörök 

 

2.3.1 Egészségbiztosítás         18óra 
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Kifizetőhellyel rendelkező és nem rendelkező munkáltató eltérő igény érvényesítése, 

feladatai 

Az igényelbírálásra jogosult szerv, hatóság ismerete 

A biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása 

Az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok bekérése, illetve más - 

az adatvédelmi szabályok alapján arra illetékes - szervek részére az adatok 

szolgáltatása 

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti igények megállapítása, folyósítása, 

elszámolása (gyermekgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély, táppénz, baleseti 

táppénz, stb.) 

Baleseti táppénz – üzemiségének, majd jogosságának jogerős határozattal történt 

elismerése után - a jogszabályban előírt határidőben történő folyósítása 

Egészségbiztosítási nyomtatványok változásait figyeli, letölti 

Segít a dolgozóknak az egészségbiztosítási nyomtatványok kitöltésében, kitölti a 

jövedelemigazolási adatokat 

Egészségbiztosítási egyéni nyilvántartó lapokat vezet 

Egészségbiztosítási ellátásokról statisztikát készít, statisztikai adatokat szolgáltat 

Ellátásokkal kapcsolatos – egészségbiztosítási - elszámolásokat készít 

A kifizetett ellátásokról az előírt nyomtatványok vezetése 

Alkalmazza az igazgatóság által rendszeresített iratokat, nyomtatványokat  

Mindazon feladatok elvégzése, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal 

 

2.3.2 Nyugellátás          4 óra 

Nyilvántartásokat készít 

Szükséges esetben adatot szolgáltat a nyugdíjjal kapcsolatosan 

Az ügyfeleket tájékoztatja jogaikról és kötelezettségeikről 

A jogszabályváltozásokkal keletkező régi és új feladatokat ellátja 

 

2.3.3 Családtámogatás         10 óra 

Családtámogatási igényt, csatolandó dokumentumokkal (igazolásokkal, 

nyilatkozatokkal) együtt begyűjti és továbbítja a Magyar Államkincstár felé 

Segít, tájékoztatást ad a dolgozóknak a nyomtatványok kitöltésében, a jogaik és 

kötelezettségeik megismerésében 

Komplex feladat megoldások 

 

2.4 A képzés javasolt helyszíne 

Számítógépterem 

 

 

2.5 A tantárgy értékelésének módja 

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

9. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyból  9. évfolyamon: 

Megismerkedett a mikrogazdasági alapokkal, a mikroökonómia elméleti és gyakorlati 

összefüggéseivel. Megismerte a vállalkozások alapítását, és működését elmélet szintjén. 

 

Továbbhaladás feltételei ügyviteli gyakorlatok -tízujjas vakírás témakörből 9. évfolyamon :  

Elsajátította a számítógép billentyűzetének szakszerű (tízujjas vakírás) használatát. Képes 

hivatalos levelek elkészítésére. 

 

10. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyból  10. évfolyamon: 

Megismerte a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és azok közötti 

összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek főbb kapcsolatait. 

Betekintést nyert a marketing és a jog  alapjaiba. Megismerte a tulajdonhoz kapcsolódó 

meghatározásokat és a különböző szerződésfajtákat. 

 

Továbbhaladás feltételei Ügyviteli gyakorlatok tantárgyból (szövegformázás és levelezés 

iratkezelés témakör) 10. évfolyamon: 

A tanuló képes hivatalos levelek (hagyományos,digitális) elkészítésére, rendszerezésére, 

iktatására. Elsajátította a vevőkapcsolatok nyilvántartásának szabályait. Képes 

szövegszerkesztővel adatbevitelre ügyiratok kezelésére, kitöltésére, irodatechnikai eszközök 

használatára. Megismerte a projektdokumentumok jellemzőit. 

 

11. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei Ügyviteli gyakorlatok tantárgyból (Üzleti kommunikáció) 11. 

évfolyamon: 

Megismerte az üzleti élet etikáját, az ügyfélkapcsolatok nyilvántartási rendszereit, és az 

alapvető kommunikációs szabályokat (kapcsolattartás, tárgyalás). 

Továbbhaladás feltételei  általános statisztika tantárgyból  11. évfolyamon: 

Megismerkedett a statisztika alapfogalmaival, az információsűrítés legjellemzőbb 

módszereivel, eszközeivel (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek). 

Elsajátította az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének 

szabályait valamint a táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményeit. 

 

Továbbhaladás feltételei statisztika gyakorlat tantárgyból 11. évfolyamon: 

A tanuló a gyakorlatban tudja értelmezni a megtanult statisztikai fogalmakat és 

mutatószámokat. Elsajátította a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógép 

programok, a beépített függvények használatát. Megismerte az elektronikus adatbázisok 

biztonsági mentésének, archiválásának módjait. Képes a számítógépet és annak tartozékait 
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kezelni, az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátni, az anyagokat 

archiválni. 

 

Továbbhaladás feltételei Pénzügyi alapismeretek tantárgyból  11. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a gazdaságpolitika és pénzügypolitika elemeit, a pénzügyi 

intézményrendszert és azok szolgáltatásait. Elsajátította a hazai és nemzetközi pénzkezelés 

szabályait, bizonylatait és az azokhoz kapcsolódó feladatokat. 

 

Továbbhaladás feltételei a számviteli alapismeretek tantárgyból 11.  évfolyamon: 

A tanuló megismerte a számviteli törvényt, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét. 

Megismerte és elsajátította az egyszerű gazdasági események könyvelését, bizonylatok útján is 

és ismeri a számlakeretet. Képes értelmezni a mérleget és az eredménykimutatást valamint 

elsajátította a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események elkönyvelését és 

elszámolását. 

 

12. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei az általános statisztika tantárgyból 12., 1/13. évfolyamon: 

Megismerkedett az információsűrítés legjellemzőbb módszereivel, eszközeivel (statisztikai 

sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek), a statisztikai indexekkel. Képes a statisztikai 

adatokat, információkat összegyűjteni, rögzíteni, válogatni, osztályozni, nyilvántartani és 

iktat. 

 

Továbbhaladás feltételei a statisztika gyakorlat tantárgyból 12.  évfolyamon: 

A tanuló megismerte a mikro és makrogazdaság legfontosabb mutatóit. Képes a közöttük lévő 

összefüggések feltárására, valós következtetések és összefüggések megállapítására. A tanuló 

elsajátította a szövegszerkesztés, táblázat és adatbáziskezelés megfelelő használatát, és képes 

használni a beépített függvényeket. 

 

Továbbhaladás feltételei Pénzügyi alapismeretek tantárgyból  12. évfolyamon: 

Elsajátította a pénzügyi piac műveleteit, szolgáltatásait (értékpapírok). Megismerte a 

biztosítási rendszert és az azzal kapcsolatos ismereteket. 

 

Továbbhaladás feltételei pénzügy gyakorlat tantárgyból 12. évfolyamon: 

A pénz időértékével, értékpapírokkal és valuta deviza ügyletekkel kapcsolatos ismeretek 

elsajátította gyakorlati, számítási módszerekkel. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózási alapismeretek tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanulók megismerték az államháztartás rendszerét, a közteherviselés jelentőségét.  

Elsajátították az adózás alapfogalmait, megtanulják a SzJA, helyi adók és ÁFA jellemzőit. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózás gyakorlat tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanuló képes legyen a három adófajta (SzJA, ÁFA, helyi adók) számítások elvégzésére, 

bevallások elkészítésére a gyakorlatban. 
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Továbbhaladás feltételei a számviteli alapismeretek tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanuló elsajátította az anyagvásárlás és felhasználás, a bérköltség, a bért terhelő adók és 

járulékok, a munkavállalót terhelő levonások elszámolását. Képes a saját termelésű készletek 

raktárba vételével kapcsolatos illetve a termékértékesítéssel kapcsolatos elszámolásokra. A 

nyilvántartások alapján képes elvégezni a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit. 

 

Továbbhaladás feltételei számvitel gyakorlat tantárgyból 12. évfolyamon: 

A tanuló az elméletben elsajátított ismereteket képes és tudja a gyakorlatban alkalmazni. 

Elsajátította a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat (bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, 

tárolása, továbbítása, szigorú számadás alá tartozó bizonylatokról nyilvántartás vezetése). A 

tanuló képes analitikus nyilvántartások vezetésére, könyvelni és kontírozni. 

 

1/ 13. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy ból a 1/13. évfolyamon: 

Megismerkedett a mikrogazdasági alapokkal, a mikroökonómia elméleti és gyakorlati 

összefüggéseivel. Megismerte a vállalkozások alapítását, és működését elmélet szintjén. 

Megismerte a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és azok közötti 

összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek főbb kapcsolatait. 

Betekintést nyert a marketing és a jog  alapjaiba. Megismerte a tulajdonhoz kapcsolódó 

meghatározásokat és a különböző szerződésfajtákat. 

 

Továbbhaladás feltételei Ügyviteli gyakorlatok tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

Elsajátította a számítógép billentyűzetének szakszerű (tízujjas vakírás)használatát. Képes 

hivatalos levelek elkészítésére. A tanuló képes hivatalos levelek (hagyományos,digitális) 

elkészítésére, rendszerezésére, iktatására. Elsajátította a vevőkapcsolatok nyilvántartásának 

szabályait. Képes szövegszerkesztővel adatbevitelre ügyiratok kezelésére, kitöltésére, 

irodatechnikai eszközök használatára. Megismerte a projektdokumentumok jellemzőit. 

Megismerte az üzleti élet etikáját, az ügyfélkapcsolatok nyilvántartási rendszereit, és az 

alapvető kommunikációs szabályokat (kapcsolattartás, tárgyalás). 

 

Továbbhaladás feltételei általános statisztika tantárgyból   1/13. évfolyamon: 

Megismerkedett a statisztika alapfogalmaival, az információsűrítés legjellemzőbb 

módszereivel, eszközeivel (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek). 

Elsajátította az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének 

szabályait valamint a táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményeit. 

Megismerkedett az információsűrítés legjellemzőbb módszereivel, eszközeivel (statisztikai 

sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek), a statisztikai indexekkel. Képes a statisztikai 

adatokat, információkat összegyűjteni, rögzíteni, válogatni, osztályozni, nyilvántartani és 

iktatni. 

 

Továbbhaladás feltételei statisztika gyakorlat tantárgyból 1/13. évfolyamon: 
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A tanuló a gyakorlatban tudja értelmezni a megtanult statisztikai fogalmakat és 

mutatószámokat. Elsajátította a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógép 

programok, a beépített függvények használatát. Megismerte az elektronikus adatbázisok 

biztonsági mentésének, archiválásának módjait. Képes a számítógépet és annak tartozékait 

kezelni, az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátni, az anyagokat 

archiválni. A tanuló megismerte a mikro és makrogazdaság legfontosabb mutatóit. Képes a 

közöttük lévő összefüggések feltárására, valós következtetések és összefüggések 

megállapítására. A tanuló elsajátította a szövegszerkesztés, táblázat és adatbáziskezelés 

megfelelő használatát, és képes használni a beépített függvényeket. 

Továbbhaladás feltételei Pénzügyi alapismeretek tantárgyból  1/13. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a gazdaságpolitika és pénzügypolitika elemeit, a pénzügyi 

intézményrendszert és azok szolgáltatásait. Elsajátította a hazai és nemzetközi pénzkezelés 

szabályait, bizonylatait és az azokhoz kapcsolódó feladatokat.Elsajátította a pénzügyi piac 

műveleteit, szolgáltatásait (értékpapírok). Megismerte a biztosítási rendszert és az azzal 

kapcsolatos ismereteket. 

 

Továbbhaladás feltételei pénzügy gyakorlat tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A pénz időértékével, értékpapírokkal és valuta deviza ügyletekkel kapcsolatos ismeretek 

elsajátította gyakorlati, számítási módszerekkel. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózási alapismeretek tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A tanulók megismerték az államháztartás rendszerét, a közteherviselés jelentőségét.  

Elsajátították az adózás alapfogalmait, megtanulják a SzJA, helyi adók és ÁFA jellemzőit. 

 

Továbbhaladás feltételei Adózás gyakorlat tantárgyból 1 /13. évfolyamon: 

A tanuló képes legyen a három adófajta (SzJA, ÁFA, helyi adók) számítások elvégzésére, 

bevallások elkészítésére a gyakorlatban. 

 

Továbbhaladás feltételei a számviteli alapismeretek tantárgyból  1/13. évfolyamon: 

A tanuló megismerte a számviteli törvényt, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét. 

Megismerte és elsajátította az egyszerű gazdasági események könyvelését, bizonylatok útján is 

és ismeri a számlakeretet. Képes értelmezni a mérleget és az eredménykimutatást valamint 

elsajátította a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események elkönyvelését és 

elszámolását. A tanuló elsajátította az anyagvásárlás és felhasználás, a bérköltség, a bért 

terhelő adók és járulékok, a munkavállalót terhelő levonások elszámolását. Képes a saját 

termelésű készletek raktárba vételével kapcsolatos illetve a termékértékesítéssel kapcsolatos 

elszámolásokra. A nyilvántartások alapján képes elvégezni a bejövő és kimenő számlák 

egyeztetéseit. 

 

Továbbhaladás feltételei számvitel gyakorlat tantárgyból 1/13. évfolyamon: 

A tanuló az elméletben elsajátított ismereteket képes és tudja a gyakorlatban alkalmazni. 

Elsajátította a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat (bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, 

tárolása, továbbítása, szigorú számadás alá tartozó bizonylatokról nyilvántartás vezetése). A 

tanuló képes analitikus nyilvántartások vezetésére, könyvelni és kontírozni. 
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2/14. - 5/13. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei a Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgyból 5/13 – 

2/14.évfolyamon: 

A tanulók megismerték  egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési 

és szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak 

költségkihatását. Megismerte az üzleti terv fejezeteit, tartalmát és  a tanuló ezen ismereteit 

alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre.  

 

Továbbhaladás feltételei az üzleti terv készítés gyakorlat tantárgyból 5/13 – 2/14. évfolyamon: 

A tanulók egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint 

az üzleti tervkészítés folyamatát alkalmazva összeállítanak tervfejezeteket a tanult statisztikai 

módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai 

követelményeit. A tantárgy célja, hogy a tanulók az elkészített üzleti tervet bemutassák, 

prezentálják társaik előtt. 

 

Továbbhaladás feltételei a könyvvezetés tantárgyból 5/13 – 2/14. évfolyamon: 

A cél, hogy a tanulók képesek legyenek a gazdasági eseményeket, azok bizonylatai alapján a 

főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák adatai alapján tudjanak a mérleg és az 

eredménykimutatás elkészítésében közreműködni. Képesek legyenek továbbá az egyéni 

vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint a részletező analitikus 

nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális 

adó- és járulékszabályokkal. 

 

Továbbhaladás feltételei a pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat  tantárgyból 5/13 – 2/14. 

évfolyamon: 

A cél, hogy a Könyvvezetés tantárgy pénzforgalmi könyvviteli alapok témakörében megtanult 

elméleti ismereteket a tanuló a gyakorlatban alkalmazni tudja a gyakorlati életben is alkalmas 

számviteli szoftver használatával. A tanuló legyen képes a pénzforgalmi számítógépes 

programcsomagot szakszerűen használva elvégezni a pénzforgalmi könyvelési feladatot. 

Ismerje a bevallások, adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok forráshelyét 

 

Továbbhaladás feltételei a vállalkozásfinanszírozás tantárgyból 5/13 – 2/14. évfolyamon: 

Megismerkedett a finanszírozási döntésekkel, azok forrásival és a gazdaságossági 

számításokkal. Megismerte a pénzügyi tervezés formáit, és az elemzésekhez szükséges 

legfontosabb mutatószámokat. 

 

Továbbhaladás feltételei a vállalkozásfinanszírozás tantárgyból 5/13. és 2/14. évfolyamon: 

A tanuló képes a finanszírozási döntésekhez és azok forrásihoz kapcsolódó gazdaságossági 

számításokat végezni, valamint képes a legfontosabb pénzügyi elemzési mutatókat számolni, 

értelmezni és összehasonlítani. 

 

Továbbhaladás feltételei adózás tantárgyból 5/13 – 2/14. évfolyamon: 
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A tanuló megismerkedett az adójogszabályokkal (adózás rendje, személyi jövedelemadó 

típusok, társaságok adózása, általános forgalmi adó, helyi adók), és tudja értelmezni, 

használni a törvényeket. Egyszerűbb adózással kapcsolatos feladatokat meg tud oldani, ki 

tudja számolni az adóelőleget és a befizetendő adó nagyságát. 

 

Továbbhaladás feltételei  elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgyból 5/13. – 2/14. 

évfolyamon: 

A tanuló képes az elektronikus nyomtatványok között eligazodni, a kiválasztottat letölteni, 

megnyitni és benne dolgozni. A kész nyomtatvány tudja nyomtatni és elektronikusan 

elküldeni is. A hibás nyomtatványok javítására is képes. Megismerte a különböző bevallások 

gyakoriságát, határidejét és szerkezetét. 

 

Továbbhaladás feltételei Munkaerő gazdálkodás tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A tanuló a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályokat megismerje, és ezeket a 

munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy 

rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak 

érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. 

 

Továbbhaladás feltételei bérszámfejtési gyakorlat tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A tanuló az elméleti ismeretei birtokában bérszámfejtés és a bérszámfejtéshez kapcsolódó 

feladatokat végezzen. A Bérszámfejtési gyakorlat tantárgy tanulása után a tanuló alkalmassá 

válik munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézni, a 

munkavállalók jövedelmét a hatályos jogszabályok szerint meghatározni, a kapcsolódó 

nyilvántartásokat vezetni, bevallásokat elkészíteni. 

 

Továbbhaladás feltételei Bérügyi feladatok tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A tanuló általános képet alkosson a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos jogszabályi 

előírásokról és azok gyakorlati alkalmazásáról. A megszerzett tudás tegye képessé a tanulót a 

munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó jogok és kötelezettségek megismerésére, a 

humán kontrolling és a tervezési feladatokban való részvételre. 

Továbbhaladás feltételei Bérügyi gyakorlat tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A Bérügyi gyakorlat tantárgy tanításának célja az elméleti ismeretek mindegyikének 

alkalmazása. 

 

Továbbhaladás feltételei társdalom biztosítás tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A tanuló a társadalombiztosítási ügyintézői feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a 

nyugellátási és a családtámogatási területen napra kész ismeretekkel rendelkezzen,és ezek 

birtokában legyen képes az ügyfeleknek szakszerű segítséget nyújtani 

 

Továbbhaladás feltételei TB gyakorlat tantárgyból 2/14.-5/13. évfolyamon: 

A tantárgy tanításával a tanuló naprakész ismeretekkel rendelkezzen a nyugellátás, 

egészségbiztosítás és a családtámogatás területén .A hatályos szabályokat ismerve tudja ellátni 

a munkakörével kapcsolatos feladatokat, valamint tudjon a munkavállalóknak ilyen típusú 

ügyekben szakszerű segítséget nyújtani. 
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ESTI MUNKARENDŰ KÉPZÉSEINK SZAKMAI PROGRAMJAI 
 

A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

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

 

60. § (8) „Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai 

foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát el 

kell érnie. ” … 

 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

27. § (1) „A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a 

szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképző iskola 

pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell 

számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények 

teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola 

vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített 

követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola 

vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a 

közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 

 (2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 

(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött 

szakirányú gyakorlati idő – a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) 

bekezdésben meghatározottak szerint – beszámítható.” 

 

33. §. (5) „Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a 

gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott 

gyakorlati óraszám hatvan százaléka, a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett 

felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű 

képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Az elméleti képzés jelenléti 

óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a 

nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy 

az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti 

oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.” 

 

valamint 

 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  575 
 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet. 

– a szakképzési kerettanterveket tartalmazó 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet, 

– az 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet, 

– az 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

 

alapján készült. 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 27. § (2) pontja alapján az előírt 96 órás 

összefüggő gyakorlat letöltése alól az iskola igazgatójához benyújtott kérelem alapján 

felmentés adható. 

A gyakorlat letöltésére csak az iskolával együttműködési megállapodást kötő cégeknél van 

lehetőség. 

A gyakorlat letöltését a gyakorlati képzésre jogosult szervezetnek igazolnia kell. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 522 01 

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

Esti munkarendben 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 522 01  

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

Esti munkarendben 

 
 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Erősáramú elektrotechnikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XI. Villamosipar és elektronika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

A képzés összes óraszáma  (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,60. § (8) 

pontja szerint ): minimum 2540(nappali)*0,5 = 1270 óra 

 

A gyakorlati óraszám  (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 33. § (5) pontja 

alapján): minimum 2540*0,6(nappali)*0,6 =  914,4 óra 

 

Az elméleti óraszám (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 33. § (5) pontja 

alapján): minimum 2540*0,4(nappali)*0,1 = 101,6 óra 

 

Az előírt összevont gyakorlat óraszáma (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

33. § (5) pontja alapján): 160 (nappali)*0,6 = 96 óra 
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Ezek figyelembevételével a képzés tényleges óraszámai: 

 
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 16,5 óra/hét 594óra/év 

Ögy  96 óra 

2/14. évfolyam 20 óra/hét 640óra/év 

Összesen: 1330óra 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy        18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek        4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása         4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei        2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága        2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások         2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek        4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy         18 óra 

 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek        5 óra 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése        5 óra 

 

1.3.3. Álláskeresés          4 óra 

 

1.3.4. Munkanélküliség         4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás I. tantárgy         18 óra  

 

1.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1        3 óra 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2        3 óra 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés         6 óra 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs         6 óra 
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10007-12 azonosító számú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modul tartalma megegyezik a nappali tagozatos Elektronikai technikus (54 523 02) 

képzésünk azonos nevű moduljának tartalmával, az alábbi óraszámokkal: 

 

 

1.Műszaki informatika gyakorlat tantárgy         72 óra 

 

1.3.1. Informatikai alapismeretek        18 óra 

 

1.3.2. Irodai alkalmazások         36 óra 

 

1.3.3. Számítógépes hálózatok használata       18 óra 

 

2.Műszaki ismeretek tantárgy         18 óra 

 

2.3.1. Egyenáramú áramkörök        4 óra 

 

2.3.2. Mágneses tér és váltakozó áram       4 óra 

 

2.3.3. Szakrajz alapjai          3 óra 

 

2.3.4. Fémek és ötvözetek         3 óra 

 

2.3.4. ,Nemfémes anyagok         2 óra 

 

2.3.5. Minőségbiztosítás         2 óra 

 

3. Műszaki gyakorlatok tantárgy         108óra 

 

3.3.1. Anyagok és szerszámok        39 óra 
 

3.3.2. Mérések           24 óra 

 

3.3.3. Mechanikai és villamos kötések       45 óra 
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A 10005-12  azonosító számú Villamosipari alaptevékenységek megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

 
A modul tartalma megegyezik a nappali tagozatos Elektronikai technikus (54 523 02) 

képzésünk azonos nevű moduljának tartalmával, az alábbi óraszámokkal: 

 

 

1. Műszaki rajz tantárgy         18 óra 
 

1.3.1. Vetületi ábrázolás         6 óra 

  

1.3.2. Géprajzi alapismeretek        6 óra 

 

1.3.3. Villamosipari szakrajz alapjai       6 óra 

 

2. Elektrotechnika tantárgy         108óra 

 

2.3.1. Villamos áramkör         4 óra 

 

2.3.2. Passzív és aktív hálózatok        6 óra 

  

2.3.3. A villamos áram hatásai        2 óra 

 

2.3.4. Aktív hálózatok. Villamos tér.       6 óra 
 

2.3.5. Mágneses tér. Elektromágneses indukció.     6 óra 

 

2.3.6. Váltakozó áramú hálózatok       12 óra 

 

3. Elektrotechnika gyakorlat tantárgy        72 óra 
 

3.3.1. Forrasztási gyakorlat        12 óra 

 

3.3.2. Villamos mérőműszerek        20 óra 

 

3.3.3. Egyenáramú mérések        40 óra 

 

4. Elektronika tantárgy          72 óra 

 

4.3.1. Villamos áramköri alapismeretek       3 óra 

 

4.3.2. Négypólusok         3 óra 
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4.3.3. Félvezetők          10 óra 

 

4.3.4. Erősítők          16 óra 

 

4.3.5. Műveleti erősítők         16 óra 

 

4.3.6. Impulzustechnika         8 óra 

 

4.3.7. Digitális technika alapjai        16 óra 

 

5. Elektronika gyakorlat tantárgy      72 óra +96 óra ÖGY 

 

5.3.1. Váltakozó áramú alapmérések       13 óra 

 

5.3.2. Elektronikai eszközök mérése       14 óra 

 

5.3.3. Áramkörök építése, vizsgálata       12 óra 

 

5.3.4. Erősítők építése és mérése        13 óra 

 

5.3.5. Impulzustechnikai mérések       8 óra 

 

5.3.6. Digitális áramkörök vizsgálata       12 óra 
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A 10003-12  azonosító számú Irányítástechnikai alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modul tartalma megegyezik a nappali tagozatos Elektronikai technikus (54 523 02) 

képzésünk azonos nevű moduljának tartalmával, az alábbi óraszámokkal: 

 

 

1. Irányítástechnika tantárgy         36 óra 

 

1.3.1. Irányítástechnikai alapismeretek       10 óra 

 

1.3.2. Vezérlés          26 óra 

 

1.3.3. Szabályozás          10 óra 

 

2. Irányítástechnika gyakorlat tantárgy        72 óra 

 

2.3.1. Villamos irányítások építőelemei és készülékei     16 óra 

 

2.3.2. Vezérlési feladatok         28 óra 

 

2.3.3. Szabályozások          28 óra 
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A 10018-12 azonosító számú Erősáramú szerelések megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

 
1. Erősáramú szerelési gyakorlat tantárgy       128 óra 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

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

munkafogások szakszerű, magabiztos, biztonságos elvégzésének módjával a különféle szerelési 

helyzetekben. Lehetőség nyílik a megismert munkaműveletek begyakorlására is. A tanuló itt 

szerzett munkatapasztalata révén jobban átlátja a szakterület feladatait, integrálhatja elméleti 

tudását és magabiztosabban végzi a szerelési tevékenységeket. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Épületek villamos hálózata        80 óra 

Villamos rajzok olvasása, értelmezése, készítése (egyvonalas, szerelési áramutas). 

Villamos szerelési anyagok jellemzői, alkalmazásuk. 

A hálózat kiépítésének lépései. 

Süllyesztett szerelés munkafolyamatai. 

Falon kívüli szerelés munkafolyamatai. 

Vezetékek szakszerű kötése villamos kötőelemekkel. 

Védőcsövek, kábelcsatornák, kábeltálcák méretre szabása. 

Kötő- és szerelvénydobozok, rögzítőanyagok beépítése. 

Villamos szerelvények, kapcsolók, csatlakozók, lámpatestek szerelése. 

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

Túláramvédelmi és túlfeszültségvédelmi készülékek szerelése. 

Érintésvédelmi készülékek. 

Épületvillamossági szerelési munkák. 

Lakóépületek bejelző rendszerei. 

Világítási áramkörök kialakítása. 

Egysarkú kapcsolás, kétsarkú kapcsolás, háromsarkú kapcsolás alkalmazása. 

Csillárkapcsolás, váltókapcsolás, keresztváltó-kapcsolás szerelése. 

Fénycsőkapcsolás összeállítása. 

Világítási áramkörök és dugaszoló aljzatok. 

Összetett világítási áramkörök szerelése (lépcsőházi világítás).  

Univerzális időrelék alkalmazása. 

Egyszerű impulzusrelék alkalmazása. 

Integrált funkciójú impulzusrelék alkalmazása. 
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Impulzusrelé kiegészítők. 

Bekapcsolás-késleltetések, kikapcsolás-késleltetések szerelése. 

Elosztószekrények szerelése. 

  

1.3.2. Épületek hálózatra csatlakoztatása      24 óra 

A szigetelt légvezetékkel hálózatra csatlakoztatás munkavédelmi szabályai. 

A szükséges áramszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése. 

A fővezeték nyomvonalának megválasztása, szempontok és előírások figyelembe vétele. 

A fővezetéki anyagok választéka, kiválasztása. 

Fővezeték szerelése (csövezés, vezetékszerelés). 

A csatlakozási pont kialakítása az épület külső falán, tetőszerkezetén.  

A fali horog, tetőtartó szerelésére vonatkozó előírások. 

A csatlakozóvezeték (szigetelt légvezeték) és tartozékainak szerelése. 

Földkábeles csatlakozás kialakításának munkavédelmi szabályai. 

A szükséges áramszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése kábelszereléshez. 

A fővezeték nyomvonalának megválasztása, szempontok és előírások. 

A fővezetéki anyagok választéka, kiválasztása. 

Fővezeték szerelése (csövezés, vezetékszerelés). 

Csatlakozó tokozatok összeállítása, szerelése. 

Kábelvégek készítése. 

Kábeltoldás megvalósítása különböző szerelvényekkel. 

Fogyasztásmérő hely kialakításának előírásai, jogosultság. 

Fogyasztásmérők helyének kialakítása. 

Fogyasztásmérők felszerelése. 

 

1.3.3. Épületek informatikai rendszerei       24 óra 

Kommunikációs és informatikai és rendszerek felépítésének, működésének általános 

szempontjai.  

Számítógépes hálózatok létesítése.  

TV antenna rendszer vezetékezése. 

Csengő, felcsengető rendszer áramköreinek kialakítása. 

Kaputelefonok szerelése, telepítése. 

Telefonhálózatok vezetékezésének előkészítése, kialakítása.  

Mozgáskorlátozott vészhívó telepítése. 

Vagyonvédelmi rendszerek kialakításának általános jellemzői. 

Elosztóhálózatra csatlakoztatás, vagyonvédelmi jelzőrendszer folyamatos energiaellátása. 

Átkapcsolás másik gyűjtősínre, szükség (tartalék) áramforrásra. 

Szünetmentes áramforrások alkalmazása. 

Az elektronikus jelzőrendszerrel szembeni követelmények. 

A riasztás eszközeinek telepítése (kültéri csengő, piezoelektromos sziréna, kombinált 

hang-fény eszközök, hangszóró). 

A riasztórendszer érzékelőinek telepítése (mikrokapcsolók, súlykapcsolók, 

kontaktszőnyeg, riasztótapéta, fólia, reed-csöves érzékelő, ultrahangos ill. mikrohullámú 
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mozgásérzékelők, kapacitív érzékelők, infrasorompók, passzív infraérzékelők, üvegtörés 

érzékelők, testhang érzékelők). 

Vagyonvédelmi riasztó központ telepítése. 

Tűzjelző rendszerek telepítése (nyugalmi áramkörös ill. intelligens). 

Szerelési megoldások. 

  

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanműhely. 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Géptan tantárgy           16 óra 

2.1.A tantárgy tanításának célja 
A géptani ismeretek igen fontosak az erősáramú iparban, hiszen a villamos és gépész szakemberek 

együttesen tevékenykednek. Szükséges, hogy az erősáramú technikusok tisztában legyenek az 

alapvető gépészeti fogalmakkal, ezáltal hatékonyabb együttes munkavégzésre képesek. Meg kell 

ismerniük a legfontosabb statikai, szilárdságtani fogalmakat, egyszerűbb gyakorlati példákban is 

alkalmazva. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Alapismeretek          5óra 

Az erő fogalma, jellemzői, erőpár forgatónyomatéka. 

A statika alapfeltételei, kényszerek fogalma, fajtái. 

Egyensúlyi feltételek. 

Síkbeli erőrendszerek eredője, egyensúlya. 

Közös támadáspontú erőrendszer eredője, egyensúlya. 

Kötélsokszög módszer. 

Párhuzamos erőrendszer eredője, egyensúlya. 

A tartó fajtái, vizsgálat célja, alkalmazható módszerek. 

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

nyomatéki ábra, veszélyes keresztmetszet meghatározása). 

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

veszélyes keresztmetszet meghatározása). 

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

keresztmetszet meghatározása). 

Stabilitás fogalma, számítás. 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  589 
 

Súlypont fogalma, számítása különböző keresztmetszetekre. 

Keresztmetszetek másodrendű nyomatéka. 

A keresztmetszeti tényező meghatározása. 

Az igénybevétel és a belső mechanikai feszültség fogalma.  

Hooke törvénye.  

Húzó-nyomó igénybevétel.  

Szakítódiagram.  

Hajlító igénybevétel. 

Nyíró igénybevétel. 

Csavaró igénybevétel. 

Összetett igénybevételek. 

Ismétlődő igénybevételek.  

 

2.3.2. Gépelemek          7 óra 

Gépészeti kötések csoportosítása. 

Gépelemekre vonatkozó szabványok. 

Oldható és nem oldható kötések. 

Kötőgépelemek, kötések.  

Szegecskötés. 

Hegesztett és forrasztott kötések. 

Ragasztás, zsugorkötések. 

Csavarmenetek származtatása, fajtái, alkalmazása. 

Csavarfajták, csavarbiztosítások. 

A csavar meghúzásának és oldásának nyomaték-szükséglete. 

Nyomatékátvitel. 

Csapszeg-, ék- és reteszkötések. 

Tengelyek fajtái. 

Tengelyek igénybevételei. 

Csapágyazások.  

Siklócsapágyak. 

Gördülő csapágyak. 

Gördülő csapágy típusok. 

Tengelykapcsolók feladata, fajtái. 

Merev, rugalmas, hajlékony tengelykapcsolók. 

Oldható súrlódó tengelykapcsolók. 

Súrlódásos hajtások. 

Súrlódásos hajtások nyomatékátvitele. 

Dörzskerékhajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Laposszíj-hajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Ékszíjhajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtás. 

Fogaskerék-hajtások.  

Csigahajtás. 

Rugók csoportosítása, jellemzésük.  
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Hajlító igénybevételnek kitett rugók.  

Csavaró igénybevételnek kitett rugók. 

Gumirugók, légrugók, lengéscsillapítók. 

Mechanikus lengéscsillapítók. 

Hidraulikus lengéscsillapítók. 

Karos mechanizmusok.  

A mechanizmusok alaptörvényei. 

A forgattyús mechanizmus működése. 

Kulisszás mechanizmus. 

Bütykös mechanizmus. 

  

2.3.3. Gépészeti berendezések         4 óra 

Belsőégésű motorok működési elve, elvi vázlatuk, működésük. 

Belsőégésű motorok körfolyamatai. 

Teljesítmény, hatásfok. 

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

Belsőégésű motorok üzemeltetése. 

Áramlástechnikai gépek.  

Vízerőgépek.  

Vízerőgépek teljesítménye.  

Esésmagasság, víznyelés. 

Vízturbinák.  

Szabadsugár és réstúlnyomásos turbinák. 

Tüzelőberendezések.  

Gőzkazánok.  

Energiamérleg, veszteségek. 

Alternatív fűtőberendezések. 

Gőzturbinák.  

Akciós, reakciós lapátok.  

Körfolyamatok, indikátordiagramok. 

Szerkezeti elemek, korszerű megoldások.  

Stirling motor. 

Szivattyúk.  

Térfogat kiszorítású gépek.  

Egyenletesség.  

Örvényszivattyúk.  

Ventilátorok.  

Kompresszorok.  

Kompresszorok felépítése, működése.  

Gépelemek kenése. 

A kenés szerepe, jelentősége. 

Kenőberendezések, módszerek. 

Gépek bejáratása. 

Gépek karbantartásának alapjai.  
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Gépek üzemközi elhasználódása. 

Gépek elhasználódási formái, folyamata. 

Kopásgörbe. 

Karbantartás.  

Karbantartási rendszerek, stratégiák.  

A karbantartó tevékenység és műveletei. 

A tervszerű megelőző karbantartási rendszer és feladatai. 

Karbantartási ciklusok. 

TMK rendszerű karbantartás műveletei. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem. 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10017-12 azonosító számú Erősáramú mérések megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Méréstechnika tantárgy         16 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Méréstechnika tanításának célja a különféle mérési feladatok elvégzéséhez szükséges 

műszerek működési elvének, felhasználási lehetőségeinek megismerése, a tanulók 

villamos mérésekkel kapcsolatos tudásának elmélyítése, a mérések szakszerű 

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

tanulók legyenek tisztában a műszerek mérési elveivel, ismerjék fel a meghibásodásra 

utaló jeleket. Legyenek képesek szakszerű mérési módszerek alkalmazására, a mérési 

feladatra leginkább megfelelő műszer és eljárás kiválasztására, alkalmazására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Méréstechnikai alapfogalmak       3 óra 

Méréselmélet, méréstechnika, műszertechnika, mérésügy. 

A mérés fogalma. 

Mértékegységek. 

SI mértékegységrendszer. 

Alapegységek, kiegészítő egységek, prefixumok. 

A mérésügy irányítása. 

A villamos jel. 

Periodikus, nem periodikus és tranziens jelek. 

Csúcsérték, effektív érték, egyszerű középérték, abszolút középérték. 

Csúcstényező, formatényező. 

Állandó jelek, szinuszos jelek. 

Helyes érték, mért érték, mérési hiba. 

Abszolút és relatív hiba. 

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

Korrekció, bizonytalanság. 

Mérési sorozat kiértékelése. 

Átlag, szórás, szórásnégyzet. 

Véletlen hibák becslése.  

Véletlen hibák halmozódása. 

Számított eredmények hibái, lineáris összegzés, négyzetes összegzés.  

Mérőműszerek mérési hibájának megadása, analóg műszerek osztálypontossága. 
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Mérési hiba számítása. 

Mérési hiba számítása digitális kijelzés esetén. 

A hiba megadása. 

Mérési eredmények megadása. 

Mérési eredmények dokumentálása, kiértékelése. 

Mérési adatgyűjtés számítógéppel. 

Mérési eredmények feldolgozása számítógéppel. 

 

1.3.2. Villamos mérőműszerek         6 óra 

Mérési módszerek csoportosítása. 

Analóg és digitális műszerek. 

Elektromechanikus műszerek működési elve, felépítése. 

Kitérítő nyomaték, visszatérítő nyomaték. 

Lengések csillapítása. 

A lengőrész tehetetlensége. 

Mutató, skála. 

Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai. 

Hibaforrások. 

Méréshatár, érzékenység. 

Műszerállandó. 

Pontosság, fogyasztás. 

Referencia-feltételek, túlterhelés. 

Különleges üzemi körülmények. 

Állandó mágnesű műszerek működési elve, szerkezete. 

Állandó mágnesű műszerek (Deprez-műszerek). 

Söntellenállás, előtét ellenállás. 

Deprez-műszer alkalmazása. 

Hőmérséklet-kompenzáció. 

Galvanométerek.  

Egyenirányítós műszerek. 

Elektrodinamikus műszerek. 

Vasmagos és vasmentes elektrodinamikus műszer. 

Elektrodinamikus műszer alkalmazása (ampermérő, voltmérő). 

Lágyvasas műszerek szerkezeti felépítése, műszaki kialakítása. 

Kerektekercses és lapostekercses műszer. 

Az elektrodinamikus műszer alkalmazása (voltmérő, árammérő). 

Hányadosmérők. 

Indukciós műszerek, indukciós fogyasztásmérő. 

Indukciós sebesség- és fordulatszámmérők. 

Regisztrálóműszerek. 

 

1.3.3. Mérési eljárások          7 óra 

Feszültségmérés. 

Árammérés. 
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Effektív mennyiségek meghatározása digitális mérőeszközökben. 

Egyen- és váltakozó áramú árammérés. 

Ellenállásmérések. 

Egyen- és váltakozó áramú mérőhidak. 

Wheatstone-híd. 

Thomson híd. 

Maxwell-híd. 

Impedanciamérése. 

A háromfázisú feszültségrendszer jellemzőinek ismertetése. 

Teljesítménymérések. 

Analóg és digitális teljesítménymérők. 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózatban. 

Háromfázisú hatásos teljesítmények mérése négyvezetős rendszerben. 

Háromfázisú hatásos teljesítmények mérése háromvezetős rendszerben. 

Kétwattmérős módszer. 

Háromwattmérős módszer. 

Háromfázisú meddő teljesítmények mérése négyvezetős rendszerben. 

Fogyasztásmérés jelentősége. 

Indukciós fogyasztásmérők szerkezete. 

Indukciós fogyasztásmérők működése. 

Hatásos villamos-energia fogyasztás mérése. 

Meddő villamos-energia fogyasztás mérése. 

Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. 

Feszültségmérés oszcilloszkóppal. 

Periódusidő mérése oszcilloszkóppal. 

Frekvencia mérése időalappal. 

Frekvencia mérése x-y üzemmódban. 

Fázisszög mérése oszcilloszkóppal időalap segítségével. 

Fázisszög mérése oszcilloszkóppal x-y üzemmódban. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem. 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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2. Erősáramú mérések gyakorlat tantárgy       96 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A mérési gyakorlatok során a tanulók alkalmazzák és gyakorolják méréstechnikai 

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

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

jellegzetes mérési hibákat, törekedjenek elkerülésükre. A mérési tapasztalatok révén 

összefüggő kép alakuljon ki bennük az erősáramú szakterületről. Mérési tapasztalatot 

szerezzenek későbbi munkájukhoz. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Érintésvédelmi mérések        30 óra 

Érintésvédelemi módok.  

Érintésvédelemmel kapcsolatos szabványok ismertetése. 

Általános szabályok a védővezető vizsgálatára. 

Földelési ellenállás mérése. 

Védővezetős érintésvédelmi módok vizsgálata. 

Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálata. 

Védővezető folytonosságának vizsgálata célműszerrel, V-mérővel. 

Védővezető és fázisvezető, valamint védővezető és nullavezető felcserélésének vizsgálata 

üzemszünetben egyenfeszültséggel, üzemszünetben váltakozó feszültséggel, 

törpefeszültségű vizsgálattal, szigetelésméréssel. 

Földelési ellenállás mérése erősáramú módszerrel V-A mérővel. 

Földelési ellenállás mérése célműszerrel. 

Hurokellenállás mérése V-A mérővel. 

Hurokellenállás mérése célműszerrel.  

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

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

Padló szigetelési ellenállásának mérése. 

Érintésvédelmi törpefeszültséget előállító ill. védőelválasztó transzformátor vizsgálata. 

Szigetelésmérés, kimeneti törpefeszültség szabványos mérése. 

  

2.3.2. Teljesítmény- és fogyasztásmérés      30 óra 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózaton, analóg műszerekkel. 

Hatásos teljesítmény mérése egyfázisú hálózaton, digitális műszerekkel. 

Egyedi fázisjavítás, fázisjavító kondenzátor értékének meghatározása. 

Egyfázisú induktív fogyasztó teljesítményének mérése, fázisjavító kondenzátor hatása. 

Hatásos teljesítmény mérése háromfázisú hálózaton, két wattmérős módszerrel. 

Hatásos teljesítmény mérése háromfázisú hálózaton, három wattmérővel. 
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Induktív fogyasztó meddő teljesítményének mérése háromfázisú rendszerben, analóg és 

digitális műszerekkel. 

Indukciós fogyasztásmérő működése, bekötése. 

Indukciós fogyasztásmérő működésének ellenőrzése (hitelesítés). 

Közvetlen fogyasztásmérés egyfázisú hálózatokban. 

Fogyasztásmérés háromfázisú rendszerekben. 

Fogyasztásmérés közvetett módon, áramváltóval. 

Egyfázisú fogyasztás mérése digitális fogyasztásmérővel. 

Ipari fogyasztásmérés. 

Teljesítmény-távadó vizsgálata.  

Egy- és háromfázisú egyenirányítók vizsgálata. 

Vezérelt áramirányítók vizsgálata. 

Jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal. 

Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton. 

 

2.3.3. Villamos gépek üzemi mérései        36 óra 

Transzformátor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései 

Tekercs ellenállás mérése, szigetelési ellenállás mérése 

Transzformátor áttétel mérése 

Egyfázisú transzformátor üresjárási mérése 

Háromfázisú transzformátor üresjárási mérése 

Transzformátor rövidzárási mérése 

Transzformátor kapcsolási csoportjának meghatározása 

Áramváltó mérése 

Aszinkron motor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései. 

Aszinkron motor üresjárási mérése 

Aszinkron motor rövidzárási mérése, aszinkron motor terhelési mérése 

Aszinkron gép kördiagramjának meghatározása, aszinkron gép teljes nyomaték-

fordulatszám jelleggörbéje. 

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

ellenállásos indítás vizsgálata, transzformátoros indítás vizsgálata). 

Szinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései. 

Szinkron generátor üresjárási mérése. 

Szinkron generátor rövidzárási mérése, egyedül járó szinkrongenerátor terhelési mérése. 

Szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása. 

Egyenáramú gépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai, jellemző mérései. 

Külső gerjesztésű egyenáramú generátor terhelési mérése, párhuzamos gerjesztésű 

generátor terhelési mérése, soros gerjesztésű generátor terhelési mérése. 

Külső gerjesztésű egyenáramú motor terhelési mérése, párhuzamos gerjesztésű 

egyenáramú motor terhelési mérése. 

  

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Mérőterem. 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A 10016-12 azonosító számú Erősáramú berendezések üzeme megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

1. Műszaki dokumentáció gyakorlat tantárgy      64 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes egyszerű, szakmai jellegű műszaki dokumentáció (jegyzőkönyv, 

műleírás, rajzdokumentáció) elkészítésére számítástechnikai eszközök és programok 

használatával. Legyen tisztában a programok felhasználási lehetőségeivel, szerezzen 

gyakorlottságot és kapjon késztetést önálló megismerésükre. 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Dokumentációs ismeretek       12 óra 

Műszaki dokumentáció funkciója, főbb jellemzői. 

Műszaki dokumentáció fajtái. 

Gyártási és felhasználói dokumentáció jellemzői. 

Szöveges dokumentáció összetevői.  

Szöveges dokumentációval szemben támasztott követelmények. 

Engedélyek, műszaki hozzájárulások, szabványhivatkozások. 

Műszaki leírás. 

 A műszaki leírás tartalma és formai jellemzői. 

Műszaki adatlap. 

A műszaki adatlap tartalmi és formai jegyei. 

Szakmai számítások. 

Alkatrészjegyzék, konszignáció. 

A konszignációs jegyzék jellegzetességei. 

Építési, szerelési utasítás (útmutató). 

Üzemeltetési (használati) útmutató. 

Karbantartási utasítás. 

Javítási (szervizelési) utasítás. 

Mérési jegyzőkönyv. 

Mérési jegyzőkönyv alaki követelményei. 

Mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményei. 

Szöveges dokumentáció készítése számítógéppel. 

Rajzdokumentáció fajtái, főbb jellemzői. 

Rajzdokumentáció készítése számítógéppel. 

Dokumentáció módosítása, naprakész állapotban tartása. 

Dokumentáció kezelése, archiválása. 
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Az archívált rajzok azonosítási rendszere, visszakereshetősége. 

Elektronikus archiválás. 

 

1.3.2. Áramkörök tervezése         12 óra 

CAD erősáramú áramkörtervező program alkalmazása. 

Az áramkörtervező programok felépítése, telepítése, beállításai. 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai. 

A kapcsolásirajz-szerkesztő program használata. 

Alkatrészek elhelyezése, huzalozás. 

Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása. 

Kapcsolásirajz szerkesztő és a szerelési rajz tervező kapcsolata, alkalmazása. 

Az automatikus huzalozás. 

Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése. 

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

Darabjegyzékek generálása,rajzjegyzék generálása, nyomtatás. 

Egyéni szimbólumok készítése, azok beillesztése saját projektbe.   

Egyedi űrlapok készítése, alkalmazásuk. 

Külső adatbázis betöltése, használata. 

Kimeneti fájlok generálása. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák. 

Áramkörök kapcsolási rajzának, alkatrészjegyzékének elkészítése tervező program (CAD) 

alkalmazásával. 

A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása. 

A szimuláció fogalma, alkalmazási lehetőségei. 

Szimulációs eljárások. 

A szimuláció alkalmazásának lehetőségei. 

Az elvégzett szimuláció dokumentációjának elkészítése, a kapott eredmények beillesztése 

a műszaki dokumentációba. 

 

1.3.3. Rajzdokumentáció készítése számítógéppel     40 óra 

A CAD program indítása és részei. 

A képernyő részei, a parancskiadás módjai. 

Állapotsori menü. 

Raszter beállításai. 

A rajzolás koordináta rendszerei. 

Fóliák és vonaltípusok alkalmazási módjai. 

Testreszabás. 

Eszközpaletták. 

Rajzhatárok. 

Sablonfájlok. 

Beállítások. 

Rajzok megnyitása, lehetőségek. 

Rajzelemek létrehozása. 

Rajzparancsok. 
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Pont rajzolása. 

Vonalak rajzolása. 

Görbevonalú síkidomok rajzolása. 

Sokszögek rajzolása. 

Vonalláncok. 

Egyéb rajzelemek. 

Szöveg rajzelemek. 

Szövegbevitel módjai. 

Szöveg beviteli parancsok. 

Szövegmódosítások. 

Helyesírás-ellenőrzés. 

Egyéb szöveg parancsok (szövegigazítás, szöveglépték). 

Méretezési stílusok. 

Méretezés eszköztár. 

Gyorsméret, sugaras méret. 

A méretek gyakorlati megadása. 

A metszetkészítés elve. 

Metszetfajták. 

Metszeti jelölések.  

Blokkok alkalmazása.  

Attribútumok létrehozása és használata. 

Egyéb parancsok. 

A  ZOOM parancs. 

A TOL parancs. 

A TÁVS parancs. 

A LÉPTÉK parancs. 

A TERÜLET parancs. 

A rajzok kinyomtatása. 

Térbeli ábrázolások. 

Szilárdtest létrehozása síkbeli rajzból. 

Élek lekerekítése, letörése szilárdtesteken. 

Szilárdtestek metszése. 

Vetületek. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógép terem. 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

2. Villamos gépek tantárgy         64 óra 
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2.1. A tantárgy tanításának célja 

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

paramétereivel, felhasználási módjával. Szakszerűen alkalmazza a gépeket az adódó 

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

szabályozási lehetőségeit, az ezekre általában használatos megoldásokat. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Transzformátorok         20 óra 

Egyfázisú transzformátorok szerkezeti felépítése. 

Transzformátorok működési elve. 

Transzformátorok alapösszefüggései. 

Mágnesezési görbe. 

Áttétel.  

Transzformátorok veszteségei. 

Tekercsveszteség, vasveszteség. 

Transzformátorok helyettesítő kapcsolása. 

A helyettesítő kapcsolási vázlat a = 1 áttételre. 

Transzformátorok üzemállapotai – üresjárás. 

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

Transzformátorok üzemállapotai – terhelés. 

Terhelési vektorábra az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján, 

feszültségváltozás meghatározása. 

Transzformátorok üzemállapotai - rövidrezárás, üzemi. 

Rövidzárás vizsgálata, jellemzői, a védelem szükségessége. 

Transzformátorok üzemállapotai - rövidrezárás, mérési. 

Rövidzárási feszültségesés, drop. 

Háromfázisú transzformátorok szerkezete. 

A háromfázisú feszültség transzformálása, a háromfázisú transzformátor, fázisfordítás. 

Háromfázisú transzformátorok kapcsolási csoportjai. 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolása és üzeme, terheléseloszlás. 

Az egyenlőtlen terhelés hatásai, kiküszöbölésükre alkalmazott megoldások. 

Hatásfok, hűtési megoldások, szerelvények. 

A mérőtranszformátorok jellemzői, alkalmazásuk egy- és háromfázisú rendszerekben. 

A takarékkapcsolású transzformátor előnyei, hátrányai. 

Áramváltók. 

Feszültségváltók. 

 

2.3.2. Villamos forgógépek         24óra 

Villamos forgógépek közös jellemzői, általános felépítés, a légrés, tekercselések. 
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A mágneses mezők. 

Feszültség előállítása, nyomaték kialakulása. 

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

A forgórészköri feszültség, frekvencia és reaktancia változása a fordulatszámmal. 

Az energia útja az aszinkron gépben. 

Aszinkron géphelyettesítő kapcsolása üresjárás és rövidzárás esetén. 

Aszinkron gép terhelési állapotai. 

Az aszinkron gép egyszerűsített helyettesítő kapcsolása. 

Az aszinkron gép kördiagramja. 

Az aszinkron gép kördiagramja, szerkesztés mérési eredmények alapján. 

Az aszinkron gép kördiagramjának alkalmazása. 

Kördiagramból a szlip, teljesítmény és nyomaték értékek meghatározása. 

A teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbe. 

Aszinkron gép üzemállapotai. 

Aszinkron motorok indítása - kalickás motorok. 

Mélyhornyú és kétkalickás motorok. 

Aszinkron motorok indítása - csúszógyűrűs motorok. 

Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai (frekvenciával, pólusszám átkapcsolással, a 

szlip növelésével). 

Aszinkron motorok forgásirány-változtatása. 

Egyfázisú aszinkron motorok. 

Egyenáramú gépek működése - generátorok, motorok. 

Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése. 

Egyenáramú gépek tekercselése. 

Egyenáramú gépek indukált feszültsége. 

Egyenáramú gépek nyomatéka. 

Armatúra visszahatás. 

Kommutáció. 

Külső gerjesztésű generátorok. 

Párhuzamos gerjesztésű generátorok. 

Soros gerjesztésű generátorok. 

Vegyes gerjesztésű generátorok. 

Külső gerjesztésű motorok. 

Párhuzamos gerjesztésű motorok. 

Soros gerjesztésű motorok. 

Vegyes gerjesztésű motorok. 

A különféle gerjesztési módok összehasonlítása a nyomatéki és fordulatszám egyenletek, 

illetve jelleggörbék segítségével. 

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

Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál. 

Szinkrongépek felépítése, működési elve generátorként, illetve motorként. 

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

jelleggörbék alapján. 

Az armatúra-visszahatás. 
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Az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján készített vektorábrák. 

A nyomaték-terhelési szög jelleggörbe. 

Lengések, stabilitás. 

A hálózatra kapcsolás elméleti feltételei és gyakorlata. 

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

Szinkron generátorok üresjárása. 

Szinkron generátorok terhelése. 

Szinkron generátorok rövidrezárása. 

Szinkron motorok.  

Szinkron motorok indítása. 

  

2.3.3. Villamos hajtások         20 óra 

Háromfázisú aszinkron motorok forgásirányváltása. 

Rövidre zárt és csúszógyűrűs motorok indítási lehetőségei. 

Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai.  

Fordulatszám-változtatás a frekvencia változtatásával (frekvenciaváltóval), 

szlipkompenzáció. 

Fordulatszám változtatás a póluspárok átkapcsolásával (Dahlander-tekercselés). 

Fordulatszám-változtatás a szlip változtatásával. 

Az egyfázisú motor forgásirány változtatása. 

Ellenáramú és generátoros féküzem, dinamikus fékezés. 

Aszimmetrikus fékkapcsolások. 

Egyenáramú motorok indítási megoldásai (csökkentett kapocsfeszültség,  indítóellenállás).  

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

ellenállás változtatásával ). 

Egyenáramú motor forgásirányváltása. 

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

visszatáplálásos fékezés). 

Vezérelt áramirányítás hatásos ellenállást és belső feszültséget, valamint induktivitást is 

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

Egyenáramú hajtások gyakorlati megvalósítása. 

A frekvenciaváltó működési elve, gyakorlati alkalmazása. 

A lágyindító gyakorlati alkalmazása. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem. 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

3. Villamos művek tantárgy         64 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy áttekintést nyújt a villamos termelő-, elosztórendszerek és fogyasztói hálózatok 

működéséről. Ez alapján a tanuló legyen képes felismerni, összehasonlítani, gazdasági és 

műszaki szempontból értékelni az egyes rendszereket. Ismerje a vonatkozó szabványokat 

és szabályzatokat. Legyen képes egyszerű világítási, zárlatvédelmi feladatok önálló 

megoldására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Hálózatok          24 óra 

Érintésvédelem. 

Védővezetős érintésvédelmi módok. 

ÁVK, EPH, TN, TT, IT. 

Védővezető nélküli érintésvédelmi módok. 

Korlátozott zárlati teljesítményű áramkörök. 

Kis és nagyfeszültségű előírások. 

Helyiség jellege, besorolása. 

Villamos veszélyességi fokozatok. 

Védettségi fokozatok meghatározása. 

Feszültségmentesítés, FAM, feszültség közelében végzett munka. 

Üzembe helyezési feladatok. 

Üzemzavar, hibaelhárítás. 

Villamos fogyasztók típusai és működésük. 

Ipari motoros fogyasztók. 

Ipari hőfejlesztő fogyasztók. 

Kemencék. 

Közvetlen ellenállás-fűtésű hőfejlesztő készülékek. 

Villamos ívhegesztő készülékek. 

Háztartási fogyasztók. 

Villamos tűzhelyek, hűtőkészülékek. 

Egyéb nagy háztartási készülékek. 

Világítástechnikai alapfogalmak. 

Fényforrások működése. 

Lámpatestek típusai. 

 A helyes világítás követelményei. 

 Ipari helyiségek világításának tervezési szempontjai. 

 Kommunális helyiségek világításának tervezési szempontjai. 

A villamosenergia-fogyasztás mérése, fogyasztásmérők fajtái. 

Mérőhely és elosztótábla kialakítása. 

Időprogram-kapcsolók (kapcsolóórák, központi vezérlés). 
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Épületek villamos hálózatának nyomvonalterve. 

Létesítési biztonsági szabványok. 

Erősáramú berendezések üzemeltetési szabályzata. 

 

3.3.2. Energiagazdálkodás         20 óra 

A nagyfeszültségű energiaátvitel. 

Rendeltetés, szabványos feszültségek. 

Alakzat, áramnem, frekvencia. 

Áramelosztó rendszerek. 

Hálózatok osztályozása a csillagpont alapján. 

Feszültségesésre való méretezés. 

A vezetékek melegedésre való ellenőrzése. 

Tápvezeték. 

Elosztóvezeték méretezése. 

Két végén táplált elosztóvezeték méretezése. 

Villamos vezetőanyagok. 

A szabadvezetékek és kábelek villamos jellemzői. 

Szabadvezetékek és kábelek villamos helyettesítő kapcsolása. 

A fogyasztók elemzése. 

A meddő teljesítmény hatása a villamosenergia-rendszerre. 

Fázisjavítás lehetőségei és módjai. 

Zárlat keletkezése. 

A hálózati zárlatok fajtái. 

 A zárlati áramok időbeli lefolyása. 

Szinkrongépek zárlatai. 

A zárlati áram időbeli lefolyásának szakaszai. 

A zárlatszámítás alapelvei, módszerei. 

 Zárlatszámítás a reaktanciák százalékos értékével. 

Zárlatkorlátozó fojtótekercs. 

A lekapcsolási teljesítmény. 

Szigetelt csillagpontú hálózat földzárlata. 

Az erőművek csoportosítása a primer energiahordozók szerint. 

Hőerőművek, energiaátalakítási folyamatok, fő berendezések. 

Gőzerőművek. 

Gázturbinás hőerőművek. 

Vízerőművek. 

Atomerőművek. 

Erőművi segédüzem villamos berendezései. 

Az erőművi gyűjtősínek kialakítása. 

Villamos állomások elemei és fajtái. 

A villamos állomások osztályozása rendeltetés és kivitel szerint. 

Erőművi állomások kapcsolási képe. 

Transzformátorállomások kapcsolási képe. 

Gyűjtősínek szerepe, kialakításuk. 
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Gyűjtősín-rendszerek. 

Egyszerű és kettős gyűjtősín rendszer. 

Poligon és másfél megszakítós kapcsolás. 

Gyűjtősínek villamos jellemzői. 

A villamos ív keletkezésének feltételei, ívoltó tényezők. 

Egyenáramú ív. 

Váltakozó áramú ív. 

A kapcsolókészülékek feladata és osztályozása. 

Olvadóbiztosítók feladata és működési elve. 

Kis- és nagyfeszültségű olvadóbiztosítók. 

Szakaszolók. 

Megszakítók és működtető szerkezetei. 

Kis- és nagyfeszültségű megszakítók. 

Terheléskapcsolók, kontaktorok és védőkapcsolók. 

Szigetelők csoportosítása. 

  

3.3.3. Villamos védelmek         20 óra 

Védelmek működési elve és a kiválasztás szempontjai. 

A védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. 

Sugaras hálózatok rövidzárlatvédelme. 

Hurkolt hálózatok védelme. 

 Körvezetékek védelme, párhuzamos vezetékek védelme. 

Különbözeti védelem. 

Szakaszvédelem. 

Távolsági védelem. 

Gyűjtősínek védelme. 

Transzformátorok védelmei. 

Gázvédelem. 

Szinkrongenerátorok védelmei és automatikái. 

Rövidzárlatok, állórész testzárlatok. 

Forgórész testzárlata, menetzárlat. 

A szinkron generátorok automatikái, önműködő legerjesztés. 

Gyorsrágerjesztő automatika, szinkronozó automatika. 

A túlfeszültségek fajtái, keletkezésük, jellemzőik. 

Alállomási és szabadvezetéki megelőző védelmek. 

A közvetlen túlfeszültség-védelem eszközei, szigetelési szintek koordinálása. 

Önműködő visszakapcsolás elve, alapfogalmai. 

A visszakapcsolási rendszerek jellemzői. 

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

Önműködő visszakapcsolás. 

Hálózatok földzárlatvédelme. 

FÁVA és KVA automatikák együttműködése. 

Önműködő tartalékátkapcsolás. 

Vonali tartalékátkapcsoló automatika (VTA). 
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Eseményvezérlésű transzformátorátkapcsoló automatika (ETRA). 

Zárlatkorlátozó automatika. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem. 

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 

 

 

4. Villamos gépek és vezérlések gyakorlat tantárgy     160 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

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

beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolatos alapvető feladatokat. Legyen tisztában 

mindezek műszaki és biztonsági követelményeivel és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni 

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

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

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

Ismerje, a munkaköréhez kapcsolódóan használja a korszerű távműködtetési és 

szabályozási lehetőségeket. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Villamos hajtások          40 óra 

 Motorok és munkagépek nyomatéka. 

Üzemi fordulatszám meghatározása. 

Villamos hajtások osztályozása. 

Egyenáramú motoros hajtások indítása, fordulatszám-változtatása, fékezése. 

Külső gerjesztésű motoros hajtások. 

Párhuzamos gerjesztésű motoros hajtások. 

Soros gerjesztésű motoros hajtások. 

Vegyes gerjesztésű motoros hajtások. 

Egyenáramú motoros hajtások megvalósítása. 

Áramirányítós hajtások. 

Aszinkron motorok indítási lehetőségei. 

Aszinkron motorok közvetlen indítása. 

Csúszógyűrűs aszinkron motorok indítása. 

Kalickás aszinkron motorok indítása. 
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Indítási áramot csökkentő indítási módok. 

Aszinkron motorok goromba és lágy indítása. 

Aszinkron motorok fordulatszám változtatása. 

Állórészfrekvencia változtatása. 

Póluspárszám változtatása. 

A szlip változtatása. 

Aszinkron gépek fékezése. 

Generátoros, ellenáramú és dinamikus fékezés. 

Aszimmetrikus fékkapcsolások. 

Szinkronmotorok indítása indítómotorral. 

Szinkronmotorok indítása aszinkron felfutással. 

Szinkronmotorok indítása frekvencia felfutással. 

Szinkronmotorok fordulatszám-változtatása. 

Póluspárszám változtatása, frekvenciaváltoztatás. 

 

4.3.2. Villamos gépek telepítése        24 óra 

Motorok kiválasztásának általános szempontjai. 

Villamos forgógépek felszerelése és mechanikai vizsgálatai. 

Villamos forgógépek felszerelése és beállítása.  

Forgógépek tengelykapcsolóinak felszerelése és beállítása 

Ékek ellenőrzése. 

Csapágyak ellenőrzése. 

Kefeszerkezet ellenőrzése. 

Egytengelyűség beállítása. 

Az erőátviteli mód ellenőrzése. 

A villamos vizsgálatok módszerei. 

Forgógépek kapocstábla adatainak ellenőrzése. 

Szigetelési ellenállás mérése. 

Érintésvédelmi mérések. 

Védővezető, földelővezető ellenőrzése. 

Túlterhelés-védelem ellenőrzése. 

Transzformátorok adattáblájának ellenőrzése. 

Transzformátorok üresjárási és üzemi jellemzőinek ellenőrzése. 

Transzformátorok párhuzamos kapcsolhatóságának feltételei. 

A párhuzamos kapcsolhatóság feltételeinek ellenőrzése. 

Névleges üresjárási feszültségek és drop ellenőrzése. 

Kapcsolási csoport ellenőrzése. 

Fázissorrend ellenőrzése. 

Érintésvédelem bekötése és folytonosságának ellenőrzése. 

Túláramvédelem bekötése és működésének ellenőrzése. 

Szigetelésvizsgálat szigetelési ellenállás mérésével. 

 

4.3.3. Villamos gépek és hajtások mérései      24 óra 

Transzformátorok üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 
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Egy- és háromfázisú transzformátorok áttételének mérése. 

Transzformátorok üresjárási mérése. 

Transzformátorok rövidzárási mérése. 

Drop (százalékos névleges rövidzárási feszültség) meghatározása. 

Egyfázisú transzformátor kapocsjelölésének ellenőrzése. 

Fázisfordítási szög meghatározása (kapcsolási óraszám). 

Transzformátorok üzemi mérései. 

Aszinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Menetzárlat vizsgálata. 

 60°-os elkötés vizsgálata. 

Aszinkron motor üresjárási mérése. 

Aszinkron motor rövidzárási mérése. 

Fordulatszám mérése. 

Szinkrongépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egyedül járó szinkrongenerátor üzemeltetése. 

Szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása és párhuzamos üzeme. 

Szinkrongenerátor hatásos és meddőteljesítményének változtatása. 

Egyenáramú gépek üzembe helyezés előtti vizsgálatai. 

Egyenáramú generátorok bekötése. 

Egyenáramú generátorok üzemeltetése.  

Egyenáramú generátorok jelleggörbéinek felvétele. 

Egyenáramú motorok bekötése. 

Egyenáramú motorok üzemeltetése. 

Egyenáramú motorok jelleggörbéinek felvétele. 

  

Programozható vezérlők          24 óra 

PLC alkalmazásának, üzemeltetésének feltételei. 

PLC-k típusai, felépítése. 

Információk gyűjtése a PLC-program elkészítéséhez.  

A vizsgálati, az üzemeltetési adatok meghatározása. 

 A vizsgálati, az üzemeltetési adatok meghatározása kiértékelése.  

A szükséges hardver és szoftver működőképességének ellenőrzése, a programfejlesztő 

szoftver futásának biztosítása.  

A meghatározott paramétereknek megfelelő PLC kiválasztása, figyelembe véve a 

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

archiválhatósága és a biztonsági követelmények stb. szempontjait. 

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

funkcionális elemekkel (logikai alapkapcsolásos), folyamatábrával. 

A program átírása a PLC típusának megfelelően.  

A program bevitele a rendelkezésre álló eszköztől függően számítógépen vagy kézi 

programozóval. 

A program megjegyzésekkel, kommentárokkal való kiegészítése. 
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Szükség esetén a program áttöltése vagy mentése.  

A program tesztelése a rendelkezésre álló eszközökkel  (programfejlesztő szoftver, 

modell) segítségével. 

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

véglegesítése. 

A dokumentáció elkészítése: írásos, illetve programfejlesztő szoftver esetén számítógépes 

dokumentáció készítése. 

 

4.3.4. Motorvezérlések         24 óra 

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

változtató kapcsolások) telepítése, beüzemelése. 

Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei. 

Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat). 

A vezérléstechnika építő elemei és készülékei. 

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

Villamos hajtások típusai. 

Motorvédelem. 

Ki- és bekapcsolás, indítás. 

Távműködtetés, sorrendi kapcsolás. 

Forgásirány-váltás. 

Fordulatszám változtatás. 

Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz). 

A feladat megoldásához szükséges elemek kiválasztása az áramkör jellemző paraméterei 

alapján. 

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

(készülék elhelyezés, huzalozás). 

A vezérlés tesztelése, vizsgálata.  

A szükséges beállítások, javítások elvégzése. 

Üzemi próbák végrehajtása. 

Az elvégzett feladat dokumentálása. 

Lágyindítók. 

Frekvenciaváltók (tervezés, építés, összeállítás alapelemekből). 

Léptetőmotorok. 

Szervomotorok. 

Lineáris motorok. 

 

4.3.5. Telemechanika          24 óra 

Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetése. 

Telemechanika szerepe az alállomások és elosztóhálózatok működtetésében. 

Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei. 

Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat). 

Telemechanikai rendszer alapelemei. 

Központi számítógép. 

Terepi számítógép. 
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Adatgyűjtés – mérés. 

Adatátvitel – adatfeldolgozás. 

Kommunikáció. 

Adattárolás – archiválás. 

Megjelenítés – naplózás. 

Folyamatcsatolás. 

Analóg mérőátalakítók. 

Digitális állapotérzékelők. 

Optoelektronikus leválasztók. 

Szintillesztők, jelátalakítók. 

Mérőváltók. 

Jelzőkészülékek. 

Beavatkozók. 

Megszakítók, kapcsolók távműködtetési lehetősége. 

Alállomások hagyományos feladatai. 

Üzemzavari és üzemviteli automatika funkciók. 

Lassú reakcióidejű szabályozásokat végző alállomási automatikák. 

Komplex alállomási irányítástechnika. 

Alállomási helyi megjelenítők. 

Távműködtetett oszlopkapcsolók. 

Kapcsolási sorrend készítése, és a kapcsolási műveletek elvégzése. 

Kapcsolási műveletek végrehajtása folyamatirányító számítógép segítségével. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne  

Mérőterem. 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

1/13. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Megismerni az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és szervezési 

feltételeit, ismeri a baleset és foglalkozási megbetegedések fogalmát, a munkavégzés 

kockázatait. 

Elsajátítani a biztonsági szín- és alakjelek valamint , a munka eszközök biztonságos 

használatát. 

 

 

A 11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei:: 

A tanuló megismerte a munkavállaló jogait, munkavállaló kötelezettségeit, munkavállaló 

felelősségét, foglalkoztatási formákat, speciális jogviszonyokat (önkéntes munka, diákmunka), 

álláskeresési módszereket. Megtanulta a vállalkozások létrehozása és működtetésének 

módszereit, munkaügyekkel, munkavállalással, munkaviszonnyal kapcsolatos 

alapismereteket. Megismerte a munkapiac sajátosságait (munkanélküliség). 

 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

 

2/14. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló 

 szakmai önéletrajzot és motivációs levelet megír 

 kommunikál egy szakmai állásinterjún 

 bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 

 alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt. 
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul 

 

Műszaki informatika gyakorlat tantárgy 

 

1/13.évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A számítógép felépítését, alkalmazási lehetőségeit és az egyes perifériákat; A szabványok 

felépítését és rendszerét; A villamos gépek biztonságtechnikáját. 

 

A tanuló tudjon: 

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használni; Egyszerű multimédiás és 

kommunikációs alkalmazásokat kezelni; Adatmentést végezni, informatikai biztonsági 

eszközöket használni; LAN és WAN hálózatokat használni; Egyszerű informatikai angol 

nyelvű szakmai szöveget értelmezni. 

 

Műszaki ismeretek tantárgy 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Műszaki leírásokat, terveket, értelmezze azokat. Munkaműveletekről vázlatos rajzok 

készítését. Alapvető elektrotechnikai mennyiségeket, alapfogalmakat. A villamos 

mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas 

technológiák kiválasztására. A szabványos műszaki (villamos, gépész )  rajz jelöléseket.  A 

különböző anyagokat. Kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteket. A 

mechanikus és villamos kötéseket. A minőségbiztosítás jelentőségét, alapvető módszereit. 

 

A tanuló tudjon: 

Szabványos  műszaki rajzot olvasni, értelmezni, készíteni. Tudjon különbséget tenni az 

anyagok között különböző szempontok alapján. Dönteni a szükséges és alkalmas technológiák 

kiválasztásában. Alapvető műszaki számításokat végezni. 

 

Műszaki gyakorlatok tantárgy 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje:  

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók legyenek 

tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. A biztonságos munkavégzéshez 

szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai 
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jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Műszaki szemléletet.  A mérés fogalmát, jellemzőit, 

jelentőségét. A tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat. 

 

A tanuló tudjon: 

A munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, elsősegély nyújtási ismeretek betartásával 

munkát végezni. Mechanikai méréseket végezni. Műszaki dokumentációt olvasni,  

szabványos villamos és gépész rajzjeleket felismerni.   Alkalmazni  kézi szerszámokat, 

kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. Mechanikus és villamos kötések készíteni. 

Mechanikai és villamos mennyiségeket mérni. Jegyzőkönyvet készíteni. A tevékenységhez 

kapcsolódó munkafolyamatokat kiválasztani. A rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen 

használni, azok állapotára vigyázni. Az anyagokkal takarékosan bánni. 

Munkakörnyezetükben  rendet tartani. Alapvető műszaki számításokat végezni. 

 

 

10005-12 Villamosipari alaptevékenységek modul 

 

Műszaki rajz tantárgy 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A rajzeszközök fajtáit, a műszaki ábrázolás módszereit, a passzív és aktív alkatrészek 

szabványos jelöléseit, a kábelezési, huzalozási- és bekötési rajzokat, alapvető villamos 

méretezéseket, rajzelhelyezéseket, mérethálózatokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni, egyszerű villamos kapcsolársi rajzot 

készíteni, villamos kapcsolásokat értelmezni. 

 

Elektrotechnika tantárgy 

 

1/13. évfolyam: 

 

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az alkatrészek 

csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzokat; 

Elektrotechnikai ismereteket; Villamos számításokat, alapvető méretezéseket; A villamos áram 

hatásait; Villamos anyagismeret alapfogalmait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási rajzot 

készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

Elektrotechnika gyakorlat tantárgy 
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1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A villamos berendezések biztonságtechnikáját, Villamos hibafeltárási eljárásokat, 

módszereket, Villamos hibajavítások dokumentációit, Passzív és aktív alkatrészek felépítés, 

jellemzőit, szabványos jelöléseit, Az alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és 

jellemzőit, Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzokat, Elektromechanikus, elektronikus 

mérőműszereket, Szerelési rajzokat, Tápegységek felépítését, működését és jellemzőit, A 

villamos áram hatásait. 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronika számításokat végezni, Egyszerű villamos kapcsolási rajzot 

készíteni, Kapcsolási rajz alapján villamos áramkört összeállítani, Villamos kapcsolási rajzot 

értelmezni, Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni, Villamos kiviteli tervet 

értelmezni és használni, Áramköröket éleszteni, működését ellenőrizni, javításokat elvégezni, 

Kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat készíteni, Műszaki rajzok alapján a huzalozást 

elkészíteni, Felszerelni/összeszerelni a mérőkörök készülékeit és ezt ellenőrizni, Berendezést 

feszültség alá helyezni / feszültségmentesíteni, Analóg és digitális teljesítményelektronikai 

áramkör jellemzőit méréssel meghatározni, Alapvető villamos mennyiségek számszerű 

jellemzőinek mérését elvégezni, Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét mérni. 

 

Elektronika tantárgy: 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Passzív és aktív alkatrészek felépítését, jellemzőit, szabványos jelöléseit; Az alkatrészek 

csoportosítását, alkalmazási területeit és jellemzőit; Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzokat; 

Elektronikai ismereteket; Teljesítményelektronikai áramköröket; Villamos számításokat, 

alapvető méretezéseket; A villamos áram hatásait 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni; Egyszerű villamos kapcsolási rajzot 

készíteni; Villamos kapcsolásokat értelmezni 

 

Elektronika gyakorlat tantárgy 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

A villamos berendezések biztonságtechnikáját, Villamos hibafeltárási eljárásokat, 

módszereket, Villamos hibajavítások dokumentációit, Passzív és aktív alkatrészek felépítés, 

jellemzőit, szabványos jelöléseit, Az alkatrészek csoportosítását, alkalmazási területeit és 
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jellemzőit, Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzokat, Elektromechanikus, elektronikus 

mérőműszereket, Szerelési rajzokat, Tápegységek felépítését, működését és jellemzőit, 

Teljesítményelektronikai áramköröket,  A villamos áram hatásait. 

 

A tanuló tudjon: 

Elektrotechnikai és elektronika számításokat végezni, Egyszerű villamos kapcsolási rajzot 

készíteni, Kapcsolási rajz alapján villamos áramkört összeállítani, Villamos kapcsolási rajzot 

értelmezni, Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni, Villamos kiviteli tervet 

értelmezni és használni, Áramköröket éleszteni, működését ellenőrizni, javításokat elvégezni, 

Kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat készíteni, Műszaki rajzok alapján a huzalozást 

elkészíteni, Felszerelni/összeszerelni a mérőkörök készülékeit és ezt ellenőrizni, Berendezést 

feszültség alá helyezni / feszültségmentesíteni, Analóg és digitális teljesítményelektronikai 

áramkör jellemzőit méréssel meghatározni, Alapvető villamos mennyiségek számszerű 

jellemzőinek mérését elvégezni, Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét mérni. 

 

 

10003-12 Irányítástechnikai alapok modul 

 

Irányítástechnika tantárgy 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Az irányítástechnikai jelöléseket, ábrázolási módokat,  A vezérlések és szabályozások 

működését, Az egyszerű szabályozási köröket, A villamos érzékelők felépítését, működési 

jellemzőit, A villamos távadók felépítését, működését és jellemzőit, A jalátalakítók felépítését, 

működését és jellemzőit, A villamos kapcsolókészülékek felépítését, működését és jellemzőit. 

az irányítás részműveleteit, Az irányítási rendszer részeit, fajtáit, Az irányításban használt 

segédenergiákat, A passzív mérő-átalakítókat, Villamos irányított berendezéseket, A vezérlési 

vonal részeit, jeleit, szerveit, Vezérlések fajtáit, Alapvető villamos vezérléseket, A szabályozási 

kör jeleit, jellemzőit, szerveit, A tagok típusait, jellemzőit, vizsgálójeleket, Az egyszerű és 

összetett szabályzók jellemzőit, átviteli függvényeit, kiválasztási szempontjait 

 

A tanuló tudjon:  

Eredő átviteli tényezőt meghatározni. 

 

Irányítástechnika gyakorlat tantárgy 

 

1/13. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

Az irányítástechnikai jelöléseket, ábrázolási módokat,  A vezérlések és szabályozások 

működését, Az egyszerű szabályozási köröket, A villamos érzékelők felépítését, működési 

jellemzőit, A villamos távadók felépítését, működését és jellemzőit, A jalátalakítók felépítését, 
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működését és jellemzőit, A villamos kapcsolókészülékek felépítését, működését és jellemzőit, 

Passzív mérő-átalakítókat, Kapcsolókészülékeket, Érintkezőket, reléket, időreléket, Vezérelt 

berendezés be-, és kikapcsolását, Villamos alapjelképzőket, különbségképzőt, jelerősítőt, 

Átviteli tagokat, Állásos és folytonos szabályzók működését 

 

A tanuló tudjon:  

Elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni, 

Felszerelni/összeszerelni a vezérlés és szabályozás készülékeit, Motorvezérléseket 

(motorvédő, indító, irányváltó, fordulatszám-szabályzó) megvalósítani, telepíteni, 

beüzemelni, Alkalmazni a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat, 

Ellenőrizni az átalakítók működését. a működéshez szükséges megfelelő elemet kiválasztani, 

beüzemelni, Vezérlést tervezni, megépíteni, működtetni, Az irányítási szerveket beállítani, 

Szabályzókat kiválasztani, beállítani 

 

 

10018-12 Erősáramú szerelések modul 

 

Erősáramú szerelési gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam  

 

A tanuló ismerje: 

Az elektronika technológiákat, Az épületek villamos hálózatának kialakítási lehetőségeit, A 

túláramvédelem, túlfeszültség-védelem és érintésvédelem megvalósítási lehetőségeit, 

Kapcsolókészülékek jellemzőit, hibáit, kiválasztásának szempontjait, Világítóberendezéseket 

és készülékeket, oldható és nemoldható kötéseket, Ipari és háztartási villamos, hűtő-, fűtő- és 

klímaberendezéseket. 

 

A tanuló tudjon: 

Mechanikai méreteke felvenni és ellenőrizni, Motorvezérléseket bekötni, Intelligens épületek 

erősáramú szereléseit végezni, Kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, 

áramköreit ellenőrizni, Kommunális és lakóépületek fogyasztásmérő helyének kialakítását 

ellenőrizni,  

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozni, ellenőrizni, Kommunális épületek 

fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő csatlakoztatását ellenőrizni, Elosztóit 

kialakítani, A szerelési technológiákat és a készülékeket kiválaszania a vonatkozó szabványok 

figyelembevételével, Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési, 

kötési, csatlakozási feladatokat elvégezni, ellenőrizni, Kiépíteni és ellenőrizni a védőföldelést 

és a nullázott rendszert, és az EPH rendszert, Felszerelni és ellenőrizni az áramvédő kapcsolót, 

alkalmazni a védővezeték nélküli érintésvédelmi módokat, Komplett elektronikus 

berendezéseket üzemeltetni, hibakeresést végezni, javítani. 

 

Géptan tantárgy 
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2/14. évfolyam  

 

A tanuló ismerje: 

Az oldható és nemoldható kötések fajtáit, és az alábbi témaköröket: Kinematika, Kinetika, 

Statika, szilárdságtan, Csapágyak, csapágyazások, Fogaskerekes, csiga- és egyéb hajtások 

jellemzői, Forgácsolás, Forgó- és lengőmozgások jellemzői, Ipari és háztartási villamos fűtő-, 

hűtő- és klímaberendezések Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések, 

Kötőelemek, Megmunkálások, Tengelyek, tengelykapcsolók, Transzformátorok készítési, 

szerelési elve, Villamos forgógépek készítésének technológiái, Villamos készülékek 

technológiái, Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, 

belső égésű motorok), Ragasztás, Hegesztés. 

 

A tanuló tudja: 

Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmazni, 

szerelni. 

 

 

10017-12 Erősáramú mérések modul 

 

Méréstechnika tantárgy  

 

2/14. évfolyam  

 

A tanuló ismerje: 

Villamosságtani alapfogalmakat, Egyenáramú körök  törvényszerűségeit, Áram hatásait 

(villamos, hő, mágneses, stb.), Váltakozó áramú körök törvényszerűségeit, Méréstechnikai 

alapokat, Elektromechanikus és digitális műszerek, Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás 

és impedancia mérési elvét, Oszcilloszkóp alkalmazásának lehetőségeit, Tápegységek, 

függvénygenerátorok 

A tanuló tudja: 

Használni az analóg és digitális villamos mérőműszereket, Alapvető villamos mennyiségek 

(feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek 

meghatározására mérőeszközöket választani 

 

Erősáramú mérések gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam  

 

A tanuló ismerje: 

Érintésvédelem ellenőrzésének módját, Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérési elveit, 

Elektromechanikus és digitális műszerek felépítését, jellemzőit,  használatát. 

 

A tanuló tudja: 
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Használni az analóg és digitális villamos mérőműszereket, Alapvető villamos mennyiségek 

(feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek 

meghatározására mérőeszközöket választani, Villamos hálózatok és berendezések 

ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni, Villamos hálózatokhoz és 

berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálatát, ellenőrzését 

végezni, Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni, Mérőváltók ellenőrzésével 

kapcsolatos méréseket végezni, Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és 

egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végezni. 

 

10016-121 Erősáramú berendezések üzeme modul 

 

Műszaki dokumentáció gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam  

 

A tanuló ismerje: 

Műszaki rajz-készítő programokat  

 

A tanuló tudjon: 

Rajzkészítő programot használni; Alkalmazni a hagyományos és elektronikus adatrögzítés 

eszközeit (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végezni) 

 

Villamos gépek tantárgy 

 

2/14. évfolyam  

 

A tanuló ismerje: 

Érintésvédelem kialakítását; Aszinkron gépek jellemzőit, üzemállapotait; Egyenáramú gépek 

jellemzőit, üzemállapotait; Szinkron gépek jellemezőit, üzemállapotait; Transzformátorok 

jellemzőit, üzemállapotait; Villamos forgógépek jellemzőit; Villamos gépeket 

 

A tanuló tudjon: 

Villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni; Kisfeszültségű, kis 

teljesítményű transzformátort bekötni, ellenőrizni; A motorok indítását, fordulatszámának és 

forgásirányának változtatását és fékezését végezni; Szabályozott villamos hajtásokat 

üzemeltetni; Kis teljesítményű és speciális villamos motorokkal (pl. váltakozó áramú 

kommutátoros motorral, léptető motorral stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltetni; Ipari és 

háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos energiaellátását kialakítani, 

működtetni, telepíteni, üzemeltetni 

 



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  620 
 

Villamos művek tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje:  

A villamos termelő-, elosztórendszerek és fogyasztói hálózatok működését. A 

kapcsolókészülékeket. Kisfeszültségű hálózatok méretezését különböző paraméterekre. Az 

üzemirányítási feladatokat. A különböző ipari és háztartási berendezések  

energiaellátását,annak telepítését. Meddőkompenzáció elvét.  Fázisjavítási lehetőséget. 

Szünetmentes áramforrás telepítését. Érintésvédelem kialakítását. Energiagazdálkodás mérési 

elvét. Villamos gépek, berendezések, készülékek  jellemzőit. Villamos anyagokat. 

 

A tanuló tudjon: 

Erősáramú kapcsolókészülékeket kiválasztani. Villamos hálózatok védelmét, üzemzavari 

automatikák működését ellenőrizni. A hálózattal kapcsolatos számításokat elvégezni. 

Villamos kapcsolóállomásokat, villamos hálózatokat  üzemeltetni. 

 

Villamos gépek és vezérlések gyakorlat tantárgy 

 

2/14. évfolyam 

 

A tanuló ismerje:  

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

irányítástechnikai  lehetőségeket (PLC, mikroszámítógép stb.). Ismerje, a munkaköréhez 

kapcsolódóan használja a korszerű távműködtetési és szabályozási lehetőségeket.  Villamos 

gépek  jellemzőit. 

 

A tanuló tudjon:         

A gyakorlatban elvégezni az egyes villamos géptípusok telepítésével, beüzemelésével és 

üzemeltetésével kapcsolatos alapvető feladatokat. Legyen tisztában mindezek műszaki és 

biztonsági követelményeivel és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudja. Képes legyen 

egyszerűbb vezérlési feladatok önálló megoldására, PLC-k kiválasztására, programírásra és 

dokumentálásra. Tevékenykedni , üzemirányítási telemechanikai és hangfrekvenciás rendszer 

működésében. 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 521 03 

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI 

TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

Esti munkarendben 
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HELYI SZAKMAI PROGRAM 

az 

54 521 03  

GÉPGYÁTÁTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

Esti munkarendben 

 
 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03 

A szakképesítés megnevezése: Gépgyártás-technológiai technikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

A képzés összes óraszáma  (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,60. § (8) 

pontja szerint ): minimum 2540(nappali)*0,5 = 1270 óra 

 

A gyakorlati óraszám  (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 33. § (5) pontja 

alapján): minimum 2540*0,5(nappali)*0,6 = 762 óra 

 

Az elméleti óraszám (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 33. § (5) pontja 

alapján): minimum 2540*0,5(nappali)*0,1 = 127 óra 

 

Az előírt összevont gyakorlat óraszáma (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

33. § (5) pontja alapján): 160 (nappali)*0,6 = 96 óra 
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Ezek figyelembevételével a képzés tényleges óraszámai: 

 
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 16,5 óra/hét 594óra/év 

Ögy  96 óra 

2/14. évfolyam 19 óra/hét 608óra/év 

Összesen: 1298óra 

 
  



SZAKMAI PROGRAM – Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola                                                  2016 
  

 

 

  624 
 

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (43.oldal) 

 

 
1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy        18 óra 

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek        4 óra 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása         4 óra 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei        2 óra 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága        2 óra 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások         2 óra 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek        4 óra 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (46.oldal) 

 

 

1.Foglalkoztatás II. tantárgy         18 óra 

 

1.3.4. Munkajogi alapismeretek        5 óra 

 

1.3.5. Munkaviszony létesítése        5 óra 

 

1.3.6. Álláskeresés          4 óra 

 

1.3.7. Munkanélküliség         4 óra 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a CAD – CAM informatikus (54 481 01) szakképesítés 

szakmai programjában található. (48.oldal) 

 

 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy         18 óra  

 

1.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1        3 óra 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2        3 óra 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés         6 óra 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs         6óra 
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A 10162-12 azonosító számú Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

nappali munkarendű képzés szakmai programjában található.  

 

 

 

1.3.1. Műszaki dokumentációk        18 óra 

 

1.3.2. Műszaki rajz          9 óra 

 

1.3.3. Géprajzi ismeretek         9 óra 

 

1.3.4. Gépészeti alapmérések        18 óra 

 

1.3.5. Anyagismeret         18 óra 

 

1.3.6. Anyagvizsgálat         18 óra 

 

1.3.7. Anyagjelölések         18 óra 

 

1.3.8. Gépészeti alapszerelések        18 óra 

 

1.3.9. CAD alkalmazás         36 óra 

 

1.3.10. Kézi forgácsolás          18 óra 

 

1.3.11. Gépi forgácsolás I.         18 óra 

 

1.3.12. Gépi forgácsolás II.         9 óra 

 

1.3.13. Műszaki mechanika        36 óra 

 

1.3.14. Gépelemek          18 óra 

 

1.3.15. Hajtások          18 óra 
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2.  Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat tantárgy      243 óra  

 

2.3.1. Műszaki dokumentációk gyakorlat          18 óra  

 

2.3.2. Gépészeti alapmérések         18 óra  

 

2.3.3. Anyagvizsgálat gyakorlat I.         18 óra 

 

2.3.4. Anyagvizsgálat gyakorlat II.        18 óra 

 

2.3.5. Kézi forgácsolási gyakorlat        90 óra  

 

2.3.6. Gépi forgácsolási gyakorlat         81 óra  
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A 10172-12 azonosító számú Mérőtermi feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
  

  

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

nappali munkarendű képzés szakmai programjában található. 

 

 

1. Műszaki mérés tantárgy         36 óra 

 

1.3.1. Geometriai mérések           13 óra 

 

1.3.2.  Villamos mérések         18 óra 

 

 

2. Műszaki mérés gyakorlat tantárgy       36 óra 

2.3.1. Geometriai mérések         7 óra 

 

2.3.2. Anyagvizsgálat          4 óra 

 

2.3.3. Szerszámgépek pontossága        7 óra 

 

2.3.4. Nagypontosságú mérések        9 óra 

 

2.3.5. Villamos mérések         9 óra 
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A 10169-12 azonosító számú Forgácsoló technológia hagyományos és CNC 

szerszámgépeken megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

nappali munkarendű képzés szakmai programjában található. 

 

 

1. Forgácsolási alapismeretek tantárgy       64 óra 

 

1.3.1. Forgácsolási alapismeretek        16 óra 

 

1.3.2. Képlékenyalakítás         16 óra 

 

1.3.3. CNC alapismeretek         16 óra 

 

1.3.4. Anyagválasztás          16 óra 

 

 

2. Forgácsolási alapismeretek gyakorlat tantárgy      160 óra 

 

2.3.1. Forgácsolási alapismeretek        48 óra 

 

2.3.2. CNC programozás         48 óra 

 

2.3.3. CNC gyártás          64 óra 
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A 10170-12 azonosító számú Gyártástervezés és gyártásirányítás megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

nappali munkarendű képzés szakmai programjában található. 

 

 

1. Gyártástervezés és gyártásirányítás tantárgy      112 óra 

1.3.1. Gyártástervezés         16 óra 

 

1.3.2. Szereléstechnológia         16 óra 

 

1.3.3. Képlékenyalakítás         16 óra 

 

1.3.4. CAD rajzolás          16 óra 

 

1.3.5. Gyártócella          16 óra 

 

1.3.6. Gyártásirányítás         16 óra 

 

1.3.7. Korszerű szerszámgépek        16 óra 

 

 

2. Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat tantárgy    64 óra 

2.3.1. Gyártástervezés         16 óra 

 

2.3.2. CAD rajzolás          16 óra 

 

2.3.3. Szereléstechnológia         16 óra 

 

2.3.4. SPC mérés          32 óra 
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A 10171-12 azonosító számú Karbantartás és üzemvitel megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A modulhoz tartozó témakörök tartalma a Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

nappali munkarendű képzés szakmai programjában található. 

1. Szerszámgépek karbantartása tantárgy       64 óra. 

Szerszámgépek karbantartása       16 óra 

 

1.3.2. Géptelepítés          16 óra 

 

1.3.3. Irányítástechnika         16 óra 

 

1.3.4. Villamos gépek         16 óra 

 

 

2. Szerszámgépek karbantartása gyakorlat tantárgy     80 óra 

2.3.1. Szerszámgépek karbantartása       16 óra 

 

2.3.2. Géptelepítés          32 óra 

 

2.3.3. Irányítástechnika         16 óra 

 

2.3.4. Villamos gépek         16 óra 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

 

A képzéshez előírt továbbhaladási feltételek megegyeznek a Gépgyártástechnológiai 

technikus (54 521 03) nappali munkarendű képzés továbbhaladási feltételeivel. (238. oldal) 


